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De leerlingen van groep 8 van de open-
bare dorpsschool zullen ( later ) mis-
schien wel met weemoed terug den-
ken aan hun laatste schooldag, of be-
ter gezegd aan de laatste dagen van de
zes jaar durende schoolperiode. Op de-
ze laatste dag onder meer een geza-
menlijke barbecue bij de ouders van
één der leerlingen en vervolgens nog
een keertje ( opnieuw met de hele klas
) ‘lol trappen’ bij weer een ander ou-
derpaar. Afgelopen woensdagavond
was het trouwens ‘bittere ernst’ toen
door groep 8 de musical NISNO werd
opgevoerd. Dat gebeurde in een tjok-
volle zaal van het dorpscentrum, waar
echt geen muis meer bij kon, nou ja
een piepkleine muis dan ! Alvorens de
groep alle zang- en acteerregisters los
trok, was er voorafgaand eerst nog een
optreden van leerlingen uit andere
groepen van de school. Zang, dans,
goocheltrucs, het speelde zich alle-

maal gedurende een half uur af. Leuke
acts die vakkundig door twee presen-
tatoren werden aangekondigd. Het
duo vermaakte de zaal met hun ma-
nier van vragen stellen aan de arties-
ten. Zo klonk het na iedere act; ‘ Was u
zenuwachtig voor het optreden? Hebt
u lang geoefend? Bedankt hoor’! 

Daarna was het de beurt aan de leer-
lingen van groep 8. Zij gaven een
prachtige uitvoering van de reeds ge-
noemde musical NISNO. Het publiek,
ouders, grootouders, broers en zusjes
werden getrakteerd op een leuk stukje
amusement. Zang, sketches, dans, het
wisselde elkaar in een snel tempo af.
De jongens en meisjes bleken tekst-
vast . Aan het eind tijdens het grote ga-
la, verscheen de jeugd in prachtige
kledij op de bühne. Vooral de meisjes
in hun schitterende japonnen stalen
de show. Tijdens de uitvoering vanuit

de zaal veel en langdurig applaus.
Trouwens niet zo verwonderlijk, want
wanneer op het toneel een artiest
rondliep met een bord met daarop de
tekst ‘juichen’ of ‘klappen’ dan ging
de zaal door het lint! De musical ging
over een televisiestation (TOP- TV) dat
vanwege de kijkcijfers een nieuw pro-
gramma nodig heeft. Ze bedenken dat
ze tijdens een groot gala een prijs kun-
nen uitreiken namelijk de NISNO-
prijs. 
Uit het gehele land kwamen beroem-
de artiesten hun opwachting maken
met maar één doel voor ogen, het win-
nen van deze unieke prijs. Zo kwamen
achtereenvolgens de volgende arties-
ten op het toneel: Rona Brand, de
kunstschilder, Amber Solair de zange-
res, Marc Fix de goochelaar, Johan Ge-
luk en zijn voetbalteam FC Kleidorp,
4 U(rappers) en de F&N dancers. Een
ander televisiestation (TV Polderland)

komt er achter dat de hele prijs niet
bestaat! Want als je NISNO omdraait
dan krijg je ONZIN. Het is dus een ‘on-
zin’ prijs. Ze schoppen tijdens het gala
de boel in de war en even dreigt alles
te mislukken. Echter de baas van TOP-
TV mijnheer Max, bekent dat de prijs
niet bestaat. Maar dat hij van nu af
aan elk jaar bij TOP- TV tijdens een on-
vergetelijk gala de NISNO bokaal zal
uitreiken! Na afloop van de musical
overhandigden meester Etienne Oos-
terhoff en juffrouw Gerdina de Kant
aan elke leerling afzonderlijk een di-
ploma met groepstekening en een gro-
te schoolfoto. Daarbij werden de leer-
lingen veel succes toegewenst bij hun
vervolgopleiding.

Met vrolijke musical NISNO !

Groep acht neemt afscheid van de openbare basischool

Op donderdag 4 september zijn dat de
basislessen I en II, op dinsdag 9 sep-
tember de lessenserie waarin bomen
centraal staan. Een lessenserie bestaat
steeds uit 8 wekelijkse lessen. Om ken-
nis te maken met Josée, haar manier
van lesgeven en de lesruimte, is het
mogelijk om in augustus een work-
shop van één dag bij te wonen. Op de

woensdagen 13, 20 en 27 augustus
worden er drie verschillende work-
shops gegeven: op 13 augustus is het
thema Vriendschap, op 20 augustus
De vier seizoenen, op 27 augustus
Rouw en verlies. Een workshop begint
om 10:00 uur en loopt door tot 16:00
uur. 

Voor informatie en opgaven kunt u
bellen: 0575-555783 of mailen: joseev-
anderstaak@hetnet.nl of gewoon even
langskomen op de Komvonderlaan 6
(aan het kerkepad) in Vorden.

In september starten de nieuwe les-
sen van Josée van der Staak in ate-
lier Amare aan de Komvonderlaan
6 in Vorden.

In het kader van het jaar van het religi-
eus Erfgoed wordt er momenteel een
gesponsorde Pelgrimstocht van Adu-
ard naar Aken gelopen. Woensdag 23
juli zullen een zestal pelgrims, in mid-
deleeuwse kledij gestoken, ook Vorden
aan doen. ’s Avonds zullen de heren
om 20.00 uur in De Voorde vertellen
over de tocht en de doelstelling. Dan
wordt er tevens t.b.v. de M.S Stichting
een collecte gehouden. Ook de sponsor-
gelden gaan naar deze Stichting.

Pelgrimstocht

In het zwembad
‘In de Dennen’
hebben een
aantal oud-water-
polospelers van
‘Vorden ‘64’ de
caps nog een keer
uit de linnenkast
gehaald en de
strijd aangeboden
tegen een heren-
team uit Almen.

Wel, het water in
het bassin, spatte
huizenhoog op
toen de heren
elkaar te lijf
gingen (natuur-
lijk ‘figuurlijk’). 

Het werd een
uitermate span-
nende partij die
uiteindelijk nipt
met 6-7 door de
gasten werd
gewonnen.

Waterpolowedstrijd

Teken/schilderlessen en
workshops in Atelier Amare

Kipkrokantschnitsels
5 stuks voor € 2.98

Riblappen
voor € 2.99

Galia meloenen
€ 0.99

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86



�Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt
en Boekenbeurs. U kunt de-
ze doorgeven op de volgen-
de telnrs. 551486 en 06-
51380097

Dagmenu’s
23 t/m 29 juli 2008 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 23 juli  
Knoflookroom soep/Sukade vlees in jus met gekookte
aardappelen en groente.
Donderdag 24 juli  
Varkensmedaillons met pepersaus, aardappelkroketten,
rauwkostsalade/Tiramisu met slagroom.
Vrijdag 25 juli 
Bruine bonensoep/Pangafilet op Oosterse wijze in jus,
rijst en groente.
Zaterdag 26 juli 
Duitse biefstuk met gebakken uien, aardappelen
en salade/ijs met slagroom (alleen afhalen).
Maandag 28 juli  
Groentesoep/Spare ribs met zigeunersaus, frieten en
rauwkostsalade.
Dinsdag 29 juli 
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/IJs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

Hervormde kerk Vorden
Zondag 27 juli 10.00 uur Ds. B. Neppelenbroek.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 27 juli 10.00 uur dhr. H.G. Dijkman, Vorden en
19.00 uur ds. R.H. Boiten, Dieren.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 juli 10.00 uur Zangdienstcommissie.

R.K. kerk Vorden
Zondag 27 juli 10.00 uur Woord- en communieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 26 juli 17.00 uur Woord- en communieviering, he-
renkoor.
Zondag 27 juli 10.00 uur Woord-/Communieviering, da-
meskoor.

Tandarts
26/27 juli  P.J. Waart, Barchem tel. (0573) 44 17 44.
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor spoedge-
vallen.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ‘s middags
en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en op
feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen
bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreek-
uur op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is geves-
tigd in het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zut-
phen.

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. 
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewa-
king (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en
19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig
zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.

Brandweer, tel. 112

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Gasthuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma
t/m do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie
kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73
38 (dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabeti-
sche en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vor-
den. Tel.nr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl

Woonwinkel Lichtenvoorde/Hengelo (Gld.)/Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: 
April t/m September: maandag t/m vrijdag: 9.30 - 17.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.
Oktober t/m Maart: maandag t/m vrijdag: 10.00 - 16.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur.

Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ  Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.

Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur per
dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20. Marion Polman
Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; 
donderdag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; 
zaterdag 10.00-12.30 uur.

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12.
Stichting Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.

Terminale thuiszorg 
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.

Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
driehoek 
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, 

openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag,
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur.
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden,
tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT,
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing
huisarts is niet noodzakelijk.

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en
mobiel (06) 13 80 17 29.

MEE Oost-Gelderland 
Ondersteuning bij leven met een beperking 
Tel. 0314 34 42 24, info@mee-og.nl, www.mee-og.nl 

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�AAangeboden: Zit en slaap-
kamer met v.w. en eigen toi-
let. Inclusief volledig pension.
Tel. 0573-453760.

�E…van 'Eersteling'  als je
onder die enorme luchtballon
van Paul Kok uit Bronkhorst
veilig in de mand staat. Er
zijn passagiers, die reeds
drie keer mee geweest zijn
en Paul vertelt gedurende de
vaart over natuur, landschap,
historie van de streek. Bel
0651584145 of www.ballon-
teamgelderland.nl Oud NL
kampioen ballonvaren met
2500+ schadevrije vaarten!

�Te huur: Bovenwoning (3
slaapkamers) met garage en
besloten tuin in Ruurlo. Huur-
prijs € 775,=. Inl. 0573-
454027 / 06-47906105. 0575 570336

ZANG ACTEREN DANS PERFORMING

LEESTEN    ZUTPHEN    VORDEN

0575  57 03 36

v.a. 6 jr.

Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

Hurry-up naar de bakker
voor een lekker hapje

Vlaai v/d week

Appel-speciaalvlaai 
6-8 personen   € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 bruin tijger € 4,75

Weekend-aanbiedingen

Brussels-boterbanket
6 st   € 2,99

Koeken met amandelspijs en 
frambozen-bessenmouse

Puddingbroodje 
p/st   € 1,00

Dr. Haas
en 

Dr. de Jong
huisartsen, Weppel 1

telefoon 55 16 78

De praktijk is
GESLOTEN

van 31 juli t/m 
15 augustus

Voor patiënten van
A t/m K

neemt waar
dr. Dagevos,

Het Vaarwerk 1,
tel. 55 24 32

Voor patiënten van
L t/m Z

neemt waar
dr. Albers/Tanis,
Pastorieweg 3,
tel. 55 12 55

�€ 100,-- beloning voor die-
gene die mijn zwarte Batavus
fiets (heren) met zwarte fiets-
tassen terugbrengt. Tel. 0575
- 55 36 90

�Herbalife de perfecte
brandstof voor uw lichaam!
Nieske Pohlmann 06-
54326669.

�Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16,
(06) 51 60 15 16.

�Voorlichting over voeding
gratis en vrijblijvend incl. ge-
zondheidscheck. Afslanken,
aankomen en fitter. Jerna
Bruggink 0575 - 46 32 05.



Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al bijna 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten
� restauratie grafmonumenten
� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

WALDKORN

NU VOOR

€ 2.15

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 29 juli.

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

NOORDPOOL-
BOLLEN

NU 6 VOOR

€ 2.25

ABRICOZEN
VLAAI

KLEIN 
€ 7.50

GROOT 

€ 11.25

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

Riek Schagen

Riek is lange tijd het gezicht van ons merk Sorbo
geweest. In de jaren daarna is zij altijd bij het bedrijf
betrokken gebleven en heeft zij met velen van ons
een sterke vriendschapsband gekregen. Zij was
dan ook beschermvrouwe van onze personeels-
vereniging. 
We zullen haar missen. 
We wensen haar familie en vrienden veel sterkte toe
met het dragen van dit verlies. 

Directie en medewerkers 
Nedac Sorbo bv, Duiven WESPEN NEST!!!

Bel Dijkerman Dierplaagbestrijdingen
Regio Bronckhorst

0573 - 22 14 30
06 - 33 814 997

Ook voor rat - muis - houtworm -
steenmarter - vliegen - enz.

Na een mooi en lang leven is van ons heengegaan
onze lieve vriendin

Riek Westerman-Schagen
“Actrice en schilderes”

Als Sorbo Saartje kwam Riek in ons leven. Dit is uit-
gegroeid tot een hechte vriendschap. Riek hoorde
bij onze familie.
Wij zullen haar liefde, humor, optimisme en warme
vriendschap missen.

Marina de Jong-Nijhof
Jac. H. de Jong †

Marianne de Jong
Harry Bruijniks
Patrick
Marvin
Dion

Jeroen de Jong
Jolanda de Jong-Wouters
Kimberley
Kelsey
Delphy

Erik Poelgeest
Jet Knoppers

Vorden, 14 juli 2008

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

Rundergehakt
2x 500 gram € 5.50

SPECIAL

Wave
100 gram € 1.60

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gekookte achterham
GRATIS 100 gram kipsalade

TIP VAN UW KEURSLAGER

Kip-saté schnitzels
4 stuks € 3.98

MAALTIJDIDEE

Aardappel salade
500 gram € 1.95

Altijd en overal
kiplekker

Laat u overspoelen door onze special van deze week, de

Wave. Deze spies bestaat uit malse kipfilet, ontbijtspek en 

is heerlijk gemarineerd. Een verrassend stukje vlees, dat u

bereidt op de grill, barbecue of in de koekenpan. 

De Wave voelt zich dus overal en altijd op z’n best!

Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Wij zijn heel gelukkig met de geboorte van onze
dochter en zoon

17 juli 2008

Eva & Noah
2890 gram - 2060 gram

Ruben en Sandra Bolink

De Hanekamp 9
7251 CH Vorden
Tel: 0575 - 555444

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun ons gegeven.
Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij,
was ons een troost in deze moeilijke tijd.
‘t Geeft ons moed om verder te leven

Door de vele blijken van medeleven, in welke vorm
dan ook, tijdens haar ziekte en na het overlijden van
mijn vrouw en onze moeder

Doortje Janssen-Selman

is het voor ons helaas onmogelijk om iedereen
persoonlijk te bedanken. 
Daarom willen wij u langs deze weg hartelijk
danken.

Frans
Simone en Fred
Bas
Janssen

Hummelo, 17 juli 2008

Verdrietig maar met grote dankbaarheid voor de ve-
le jaren die we samen mochten beleven, delen wij u
mede dat de Here tot Zich heeft genomen onze lie-
ve, zorgzame moeder en oma

Derkje Johanna 
Regelink-Schieven

weduwe van Gerhard Antonie Regelink

op de leeftijd van 85 jaar.

Henny en Georges-Paul Petitjean-Regelink
Gérard 
Emmanuel

Catrien en Benny Leemkuil-Regelink
Emiel en Carla
Nienke

Tonnie Regelink

Hendrik en Maria Regelink-Broderix
Johannes en Lobke
Esther

Garrit Regelink

18 juli 2008 

Vorden, Margrietlaan 17

Correspondentieadres: 
Hengeloseweg 16, 7251 PG Vorden.

De herdenkingsdienst en de begrafenis hebben op
dinsdag 22 juli te Vorden plaatsgevonden.

Zo welkom!

Bart
16 juli 2008

Rudie Lichtenberg 
& Saskia Helmink
Marijn

Ons nieuwe adres:
Almenseweg 17
7251 HM  Vorden
Tel. 0575 - 55 51 01

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

m i j  k u n t  u  b e l l e n  v o o r
e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t t

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 37 43.

Alleen op afspraak.

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorger

Anton Ruiterkamp

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl

Vordenseweg 2, 7218 BP Almen.
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VEILING
Elke laatste maandag van de maand
sluit de veiling om 12.00 uur, twee
weken vóór deze datum wordt de vei-
ling geopend en kan worden gebo-
den op het kunstwerk van de maand.
Direct na de sluiting is bekend welk
bedrag ten goede komt aan het goe-
de doel. Op de website en de kalen-
der staat niet alleen het kunstwerk
afgebeeld, maar wordt ook infor-
matie vermeld over de kunstenaar
en het goede doel dat hij of zij heeft
uitgekozen. Mocht u niet de moge-
lijkheid hebben om via e-mail uw
bod uit te brengen, dan kan dit ook
telefonisch bij Drukkerij Weevers:
(0575) 55 10 10. 

De kunstenaars die hebben mee-
gewerkt aan dit project zijn, in
volgorde van de veiling: 
Joke Logtenberg, Wim van der Meij,
Cees Roorda, Anne Brouwer, Albert
Broens, Laurens Westhoff, cliënten
van de Hanzeborg, Karin Kaijen,
Lenie Boezeman, Luci Aversteeg,
Riek Schagen en Wim Romijn.

ATELIER HANZEBORG
Hanzeborg biedt en organiseert spe-
cialistische behandeling en onder-
steuning aan en voor mensen met
een lichte verstandelijke beperking

en onbegrepen en/of risicovol
gedrag. Cluster Activiteiten biedt
cliënten van Hanzeborg en externe
klanten, die onze diensten behoeven
en binnen onze doelgroep behoren,
werk, dagactiviteiten en vrijetijds-
besteding. Binnen de verschillende
werkplekken bevindt zich ook het
atelier.

HENK EMMINK
MAIKE ZINK
Binnen het atelier is creativiteit en
ambachtelijkheid te vinden. Expres-
sie en maatschappelijke relevantie
(verkoopbaarheid) gaan hier hand
in hand. Bovenal is het een plaats
waar het beeldende vermogen van
de deelnemers wordt gestimuleerd
en ondersteund. In overeenstemming
met de behoeften van de cliënt
worden er vrije en gestructureerde
opdrachten aangeboden.

Het atelier is een verzamelnaam
voor verschillende werkplekken, waar
activiteiten plaatsvinden als tekenen,
schilderen, kleien, weven en verschil-
lende textiele werkvormen.

Men werkt in kleine groepjes van
max. 10 personen met 2 begeleiders. 
Voor meer informatie kunt u kijken
op www.hanzeborg.nl

STICHTING BERENBOS RHENEN
De opbrengst van het kunstwerk
gaat volledig naar de Stichting
Berenbos Rhenen. Deze stichting is
opgericht in 1993 op initiatief van
Ouwehands Dierenpark. In het
buitenland is de stichting bekend als
International Bear Foundation. 
De aanleiding was een oproep uit
Griekenland en Turkije om in beslag
genomen dansberen te helpen op-
vangen. Daarvoor werd het Berenbos
gebouwd. Momenteel heeft het
berenbos 13 mishandelde beren
waaronder ook circusberen, oorlogs-
beren en beren die teveel waren in
dierentuinen. In het berenbos kun-
nen zij hun eerdere leed vergeten en
een beerwaardig bestaan leiden in
een natuurlijk verblijf van 20.000
vierkante meter. De doelen van de
Stichting zijn wetenschappelijk onder-
zoek verrichten, mishandelde beren
opvangen, educatie en voorlichting
geven en natuurbescherming.

WWW.KUNSTINDRUK.NL
Via de weekbladen van Drukkerij
Weevers en de website www.kunstin-
druk.nl wordt gepubliceerd wie in de
afgelopen maand het hoogste bod
heeft uitgebracht en wordt het
kunstwerk voor de volgende maand
onder de aandacht gebracht.

www.kunstindruk.nl

2008: elke maand kunst voor goede doelen
Voor juli is het kunstwerk beschikbaar gesteld door Atelier Hanzeborg

Een groep artistieke mensen is bereid gevonden om ieder één kunst-
werk beschikbaar te stellen voor een goed doel. Elke maand komt één
kunstwerk aan bod en wordt geveild via de website www.kunstindruk.nl
De kunstwerken staan ook afgebeeld op de verschillende maanden op
de bureau- en de wandkalender, het relatiegeschenk van Drukkerij
Weevers voor 2008.

Op dit kunstwerk wordt vanaf 14 juli geboden.

Het aangeboden kunstwerk heeft een
recordbedrag opgeleverd van maar
liefs € 895,- Dit bedrag zal geheel ten

goede komen aan Greenpeace. Green-
peace is een internationale milieu-
organisatie die door onderzoek, over-

leg en acties werkt aan een duurzaam
evenwicht tussen mens en milieu.
Greenpeace is vertegenwoordigd in 40
landen. Overal ter wereld laat Green-
peace milieuproblemen zien en zoekt
en stimuleert de organisatie oplossin-
gen.
Nikki van Greenpeace en Laurens
Westhoff zijn beide naar de drukkerij
in Vorden gekomen om de cheque met
dit geweldige bedrag te overhandigen.
De gelukkige eigenaar kon hierbij
helaas niet aanwezig zijn.

Opbrengst zesde kunstveiling
levert recordbedrag op

Kunstwerk van deze maand is aangeboden door kunstenaar Laurens West-
hoff. Het meubelambacht heeft hij geërfd van zijn vader. Tot 2001 heeft de
fabricage plaatsgevonden in de schuur van het ouderlijk huis. Onder de
naam De Designfabriek is hij toen alleen verder gegaan; dit is voor hem
een thuis geworden voor nieuw ontwerp, waar wordt gebrainstormd over
kunst,vormgeving en hoe dit toe te passen in meubels en interieur. Samen
met collega's, stagiaires  en natuurlijk zijn klanten, te komen tot iets wat
uniek en sterk en blijvend is. Door de jaren heen hebben opdrachtgevers
hem steeds meer vrijheid gegeven om tot een goed product te komen.

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Arfenisbeschrieving.

B. Boeskool.

C. Vonninge.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Om een pot honing van 450 gram te
vullen moeten de bijen 50.000 maal
op en neer vliegen. Van de vroege och-
tend tot de late avond is er gewerkt om
ons de gezonde lekkernij te bezorgen. 

De kwaliteit en de opbrengst kunnen
van jaar tot jaar verschillen, dit jaar is
de kwaliteit uitstekend en mede door
het mooie weer is de opbrengst goed.

De kleur en de smaak van dit zuivere
natuurproduct doen denken aan war-
me en zonnige zomers. 

Ook wordt het wel gebruikt als mild
medicijn, bijvoorbeeld als slaapmuts-
je: honing met warme melk. 

Ook niet te versmaden als vitamine
C-hapje op een grapefruit.

Zoals altijd moet Nederlandse honing
voldoen aan de eisen van het honing-
besluit. 

Naast honing is er een informatie-
stand zijn voor mensen die interesse
hebben om met deze hobby te begin-
nen.

Het bijen houden is de laatste tijd be-
hoorlijk in het nieuws geweest. 

Wij willen dan ook extra aandacht
schenken aan het promoten van het
imkeren; deze hobby is door iedereen
uit te voeren en de leden van de
Zutphense vereniging en omstreken
willen graag gelnteresseerden alles
vertellen over deze heel nuttige hobby. 

Er is een observatiekast aanwezig om
een kijkje te nemen in een bijenvolk.

Als U meer wilt weten over het hou-
den van bijen en dergelijke kan men
bellen, schrijven of mailen naar Wil-
lem Velberg, Keppelstraat 4, 7203 GA
Zutphen, tel. (0575) 51 56 46 b.g.g.
(06) 51 93 66 08. Internet: www.bijen-
standwillemvelberg.come2me.nl

Honingmarkt
op de Houtmarkt te Zutphen
Op zaterdag 9 augustus a.s. jaren
organiseert de Nederlandse Bijen-
houdersvereniging, afdeling Zut-
phen en omstreken weer een Ho-
ning- en Milieumarkt. De aange-
voerde honing is voor het grootste
gedeelte gewonnen door imkers
uit Zutphen en omgeving.
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Nadat alle teams zich flink in het
zweet hadden gewerkt  kwam er een
winnaar uitrollen. team Dorst won
met een klein verschil van team de
Stalenneus dat hierbij een knappe
tweede plek behaalde.

Toen de prijzen waren uitgereikt bar-
ste het feest los in de feesttent onder-
leiding van DJ, de Holtwormen. Het
feest ging tot in de kleine uurtjes door
net zoals in Schotland.

ZATERDAG MIDDAG
Om 14.00 uur mochten alle kinderen
hun ballon oplaten en daarna konden
de spelen beginnen. Wederom had het
bestuur weer voor prachtige spelletjes
gezorgd wat dan ook door de kinde-
ren zeer werd gewaardeerd. Wat voor-
al in trek was het Titanic luchtkussen,
helemaal door het prachtige weer
hadden we de luchtkussen natge-
maakt, zodat de kinderen zich niet
branden.  Hierdoor gleden de kinde-
ren nog sneller naar beneden wat dan
ook prachtige taferelen gaf. Voor alle
kinderen was er een spelletjes kaart
en kregen ze een snoepzakje. 

UITSLAGEN KINDERENSPELEN:
0 tot 5 jaar Rik Teunissen
6 tot 9 jaar Karen Grootenhuis
10 tot 12 jaar Nick Harmsen
13 tot 15 jaar Marieke Teunissen

Na de spelletjes was er de playback-
show. 6 liedjes werden er geplaybackt,
op ons vernieuwde podium. Het was
voor de jury een moeilijke taak om
een winnaar aan te wijzen, na lang
wikken en wegen won: Femke Teunis-
sen met haar nummer van Ciske de
Rat, Ik voel me zo verdomd alleen.
Omdat het toch best knap is, en som-
mige misschien een beetje planken
koorts hebben, om voor een volle tent
mee te doen met de playbackshow en
om volgend jaar weer een prachtige
playbackshow te krijgen had het be-
stuur een extra prijs. Een lefprijs voor
eén van de deelnemers. Deze prijs gin-
gen naar Anne Vergunst, Merel Ver-
gunst en Marije van Heuven.

Maar uiteindelijk ging niemand met
lege handen naar huis toe, want alle
deelnemers kregen een leuke aanden-
ken.

ZATERDAG AVOND
Om 19.45 uur was er het vogelschieten
voor de heren en dames, het jeugd-
schieten en vogelknuppel. Onze bur-
germeester Dhr Aalderink kwam het
eerste schot lossen, daarna konden de
schutters zich uitleven op de vogel.
Na 407 schoten viel de duisternis in
want helaas had de vogel geen zin om
eraf te vallen, werd de vogel verloot.
Onze nieuwe koning werd Jan Oort-
giesen en hij koos zijn vrouw Martine
tot koningin.

Bij het jeugdschieten was het ook een
spannende strijd.  Na een prachtig
schot viel de vogel van zijn stokje, de
dader was dit jaar Helen Harmsen. He-
len Harmsen werd de trotse jeugdko-
ning van de Noabers. Bij het vogel-
knuppelen  was het ook een spannen-
de strijd. Met een prachtige worp sloeg
Alie te Pas de vogel eraf.

DE VOLGENDE PRIJS WINNAARS
WERDEN BEKEND GEMAAKT:
Vogelschieten: 
L Vleugel Wim te Pas
R Vleugel Erick Walgemoed
Kop Eddy Berendsen
Staart Harry Langwerden
Romp Jan Oortgiesen

Jeugdschieten: 
Helen Harmsen

Vogelknuppelen: 
L Vleugel Leonie Zweverink
R Vleugel Anita Berendsen
Kop Maria Berendsen
Staart Chantal Claver
Romp Alie te Pas

Hierna barste het feest in de feesttent
los onderleiding van Part 2 Music uit
Winterswijk. 

Het feest gedruis ging door tot in de
kleine uurtjes.

Toen volgde zondag het terrein van de
Goma weer netjes op te ruimen, maar
ook hier zie je weer, vele handen ma-
ken licht werk.

Het bestuur kan dan ook terug kijken
op een prachtig buurtfeest!!

Buurtfeest De Noabers

Buurtvereniging de Noabers uit Hengelo heeft weer een daverend buurt-
feest achter zich liggen. Op vrijdag 4 Juli begon het feest achter de Goma
met Noordink Highland Games. Er waren verschillende spellen voor de
teams, paalwerpen,schaapgooien,spijkerslaan, kogelgooien enz. Iedereen
die van de lagere school af was mocht meedoen. Er hadden zich dan ook
6 bloedfanatieke teams opgegeven. Alle teams waren helemaal in Schotse
klederdracht gekleed  inclusief de coaches want de highland games zijn
schotse spelletjes, dat gaf  dan ook hilarische momenten. De ene coaches
was en deed nog gekker dan de ander. Alle spelletjes werden geleid door
een scheidsrechter,

Op maandag 28 juli gaat mevr. Schui-
temaker uit Zelhem in gesprek met
een jongeman uit Tsjernobyl/Rusland
die al vele jaren tijdens vakantie's in
Zelhem te gast is de heer. 

Jozef Holtslag uit Wichmond komt in
de uitzending van 4 augustus vertel-
len over de oogstdankviering die bin-
nenkort wordt gehouden in een open-
luchtdienst bij de veldkapel tussen

Baak en Wichmond.
De heer W. Scheerder uit Doetinchem
zal meewerken aan de uitzending van
maandag 11 augustus. Hij zal vertellen
over de Daila-Lama.
Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. 
Van 20.00 tot 20.30 uur kunnen muzi-
kale verzoekjes voor het programma
worden aangevraagd via het tel. (0314)
62 40 02. 
De uitzendingen van Radio Ideaal
zijn nu in heel Oost-Gelderland op de
kabel te ontvangen op de frequentie's
94.00 en 91.1.

Kerk en Radio
In het interkerkelijke programma
"De Muzikale Ontmoeting" bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd.

In Nederland bestaan honderden
schilderclubs met duizenden leden
die vaak schitterende schilderijen pro-
duceren. Het Kleurenpalet richt zich
op deze groep kunstenaars die het een
uitdaging vindt te schilderen op doek,
karton of hout met een verf naar ei-
gen keuze. De deelnemers aan het
Kleurenpalet kunnen zich individueel
of in schilderclubverband voor één of
meerdere dagen aanmelden. Er wordt
geschilderd in categorieën variërend
van beginnend amateur tot professio-
nal. 
Het doel van de organisatie is (ama-
teur)schilders kennis te laten maken
met het landelijke dorpsleven zoals
dat tot de dag van vandaag nog in vele
plaatsen in de Achterhoek bestaat. De

kunstenaars mogen in de deelnemen-
de plaatsen hun eigen schilderlocaties
kiezen en op eigen wijze weergeven
hoe zij het landelijke leven ervaren.

Aan het einde van elke schilderdag
om 16.30uur is er een expositie van de
gemaakte schilderijen en worden de
dagprijswinnaars door zowel een des-
kundige jury als het publiek gekozen.
Eind augustus wordt in de historische
binnenstad van Zutphen tijdens de
grote slotmanifestatie de hoofdprijs-
winnaar van 2008 gemaakt. Deze wint
een kunstreis voor twee personen
naar Kopenhagen.

Het Kleurenpalet van de Achterhoek
gaat op zaterdag 26 juli van start in Lo-
chem. De overige schilderdagen zijn
op 2 augustus in Ruurlo, 9 augustus
Vorden en 16 augustus Bredevoort en
23 augustus in Bronkhorst. Tijdens de-
ze dagen kan iedereen de schilders op
de meest onverwachte plekjes tegen-
komen. De resultaten zijn 's middags
rond 16.30 uur te zien tijdens de gratis
expositie van schilderijen.  
De grote slotmanifestatie met alle
winnaars is op zaterdag 31 augustus
in de Burgerzaal in Zutphen.
Op de website www.kleurenpalet
staan de exacte schilderlocaties, foto's
van voorgaande edities, aanvangstij-
den en een deelnameformulier.

Kunstschilderen in de
Achterhoek
Honderden kunstschilders uit heel
Nederland komen deze zomer naar
de Gelderse Achterhoek om deel te
nemen aan het Kleurenpalet van
de Achterhoek. Vijf zaterdagen
lang, tot eind augustus, slaat het
Kleurenpalet  haar tenten op op de
meest schilderachtige locaties in
de regio. De kunstschilders maken
geheel naar eigen inzicht schilde-
rijen van het culturele erfgoed. Het
Kleurenpalet hoopt op deze artis-
tieke manier een bijdrage te leve-
ren aan de promotie van een schit-
terend stukje Nederland.

Bridgeclub Bronkhorst organiseert
een serie zomerbridgeavonden. De
eerstvolgende vrije drives zijn op de 
DONDERDAGAVONDEN 24 EN 31
JULI 2008 IN DE VOETBALKANTI-
NE VAN S.V. STEENDEREN 

aan de Prins Bernhardlaan 7 in Steen-
deren. Er wordt gespeeld in twee lij-
nen en per lijn zijn prijsjes te winnen.
Inschrijven vanaf 19.00 uur, aanvang
bridge 19.15 uur tot ± 22.30 uur. Inlich-
tingen (0314) 623348.

Zomerbridge Bridgeclub
Bronkhorst

Ruurloseweg 1, 7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32, www.schroder-mode.nl

GROTE MATEN:
op de hele zomercollectie
nu 50% kor t ing

Veevoederhandel 
H. Vlogman

Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

Een lekker eitje van uw
eigen gezonde kippen?

Kippen hebben goede
voeding nodig, om gezond
te blijven. En een gezonde
kip legt met regelmaat een

lekker ei. 
Daarom bij ons verkrijgbaar:

730 Garvo volledig legmeel of

731 Garvo volledige legkorrels
profess ionele  voeding voor  d ieren
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Het grote Kasteeltuinconcert 2008
biedt muziek uit West-Afrika. Afri-

kaanse muziek wordt in het Westen
vaak gezien als trommelmuziek. Maar

het is natuurlijk veel meer dan dat. De
trommels zijn per land verschillend.
De djembé is in Nederland het be-
kendst. In Senegal en Mali is het een
belangrijk instrument. Djembé-spe-
lers uit deze landen treden in Neder-
land op en geven hier les. Tijdens het
festival kunt u ook deelnemen aan
een workshop djembé. De muziek in
Afrika heeft altijd een sociale functie.
Ze wordt gespeeld bij rituelen zoals be-

grafenissen, bruiloften, doop, gene-
zingen en besnijdenissen; bij feesten;
bij werkzaamheden op het land; bij
het overbrengen van een boodschap of
bij het uitvechten van vetes of geschil-
len. Er bestaat geen muziek zonder
dans en zang en er is geen dans en
zang zonder muziek.

De bands van Blaise Kintaki, van Al-
fred Kossilate, de band van Tino Tri-
mo, van Paco Diatta, met Afromandin-
ka en van Smilin Osei komen het park
onderdompelen in exotische ritmes.

Blaise Kintaki, de oprichter en leider
van de band Kintaki is een uit Congo
afkomstige zanger en componist, die
sinds 1995 op de Nederlandse podia te
vinden is met zijn vrolijke en swingen-
de muziek. Hoewel hij er niet van
houdt zijn muziek te voorzien van een
etiket, zou 'etno-pop' een goede om-
schrijving zijn. In Kintaki's composi-
ties, gezongen in het Frans, Engels en
Lingala is het ritme van de Zalrese sou-
kous te horen, maar ook blues, jazz en
westerse popmuziek klinken erin
door. Zelf zegt Kintaki dat ook de po-
pulaire rumba uit het Kinshasa van
zijn jeugd zijn composities heeft
belnvloed. De uiteenlopende culturele
en muzikale achtergronden maken ie-
dere performance tot iets bijzonders,
niet alleen de muziek maar ook de
kleding speelt daarbij een rol. 

Alfred Kossilate Quenum is de oprich-
ter en leider van de de band Kossilate
Republic. Hij is op acht februari 1968
in Cotonou, Benin geboren. Alfred's
muzikale scholing was (zoals bij veel
Afrikaanse muzikanten) autodidac-
tisch. Bij zijn oma hoorde hij als kind
oude jazz platen van o.a. Randy Wes-
ton en zo is zijn liefde voor jazz in die
tijd ontstaan. Toen hij 13 jaar was
maakte hij zijn eerste Europese tour-
nee met de Franse groep Etalons. Op
15 jarige leeftijd speelde hij saxofoon
in een kerkkoor en op 16 jarige leeftijd
speelde hij bij de volgende bands in de
hoofdstad Cotonou: Sam Eleven, Black
Santiago en het televisie orkest van Be-
nin. Vanaf zijn 18e speelde hij m.n. in
Jazz clubs in en buiten Benin. Sinds
mei 2003 woont Alfred in Nederland
(Nijmegen) en de Kossilaté Républic is
zijn nieuwe project. Deze band treedt
op met twee gekostumeerde, gemas-
kerde dansers. Dit geeft het swingen-
de geheel een unieke mysterieuze
sfeer. Ook heeft hij een volledig nieuw
repertoire gecomponeerd.

Paco Diatta is componist, zanger en gi-
tarist. Daarnaast bespeelt hij de tradi-
tionele instrumenten zoals de tama
en de kontine. Al heel jong vertrekt hij
met zijn gitaar onder de arm en zijn
schoudertas op avontuur. Zijn per-
soonlijke zwerftocht is die van dich-
ters, muzikanten, artiesten die steeds
op zoek zijn naar universele waarden.
Vastberaden bouwt hij steen voor
steen aan zijn weg. Paco Diatta schrijft
zelf de teksten voor zijn band en bij
het componeren wordt hij direct
gelnspireerd door de actuele proble-
matiek in de wereld.
Hij zingt over het lot, de oorlogen en
hun gevolgen (Hiroshima), balling-
schap (Fondinké), immigratie (Tama-
la), broedermoorden en dodelijke
macht. Hij schenkt ook veel aandacht
aan de problemen waarmee Afrika te
kampen heeft zoals opvoeding, de ge-
schiedenis, de toekomst van kinderen,
de Afrikaanse waarden.

Smiling Kwame Osei (Ghana 1959)
Smilin stamt af van de Agona stam uit
Kwahu Nkwatia, in Oost Ghana.
Als kind hield ik van popmuziek,
blues en soul muziek. The Beatles, The
Bee Gees. Het echte zingen begon in
de katholieke kerk in Kwahu Asakra-
ka.Laat me een grappig verhaal vertel-
len.

Op een middag op school toen mijn le-
raar even niet in de klas was, was ik
het liedje "I am black and proud"van
James Brown aan het zingen.
Toen hij terug kwam hoorde hij me
zingen, maar in plaats van een compli-
ment strafte hij me voor de hele klas
door me een pak voor m'n billen te ge-
ven met een stok. Een week later

kwam dezelfde leraar me vragen of ik
bij het katholieke kerkkoor wou. Ik
heb ja gezegd maar eigenlijk was ik
nog erg boos op hem. Ik ben bij het
koor gegaan en vooral de altpartij pas-
te goed bij me. Elke zondag ging ik
naar de kerk omdat ik het heerlijk
vond om te zingen.

Vroeger vonden ouders dat een muzi-
kant net zoiets was als een prostituee.
Toen ik m'n diploma had wilde mijn
moeder dat ik kleermaker werd. Maar
ik was geboren voor muziek. Mijn mu-
ziek heeft een boodschap en een nieu-
we stijl "Afro Konkoma" Het is een mix
van traditionele Ghanese muziek,
highlife en reggae.

Tino Trimo is een talentvolle muzi-
kant met een prachtige stem, afkom-
stig uit Guinee-Bissau, West-Afrika. Hij
is al ruim 18 jaar bezig met muziek en
heeft een grote bekendheid vergaard
in zijn eigen land, Guinee-Bissau.
Tino heeft zich met zijn muziek erg
geliefd gemaakt bij een groot publiek.
Door de jaren heen treedt hij op in di-
verse Afrikaanse landen zoals Guinee-
Bissau, Senegal, Gambia en Ivoorkust.
Maar ook in Europese landen als Por-
tugal, Denemarken, Frankrijk, België,
Spanje en Nederland is hij geen onbe-
kende.

Tino is te zien en te horen op festivals
en feesten. Hij heeft een ruime podiu-
mervaring opgedaan. Hij speelt Afri-
kaanse muziek, die gelnspireerd is op
Gumbé' (een nationale muziekstijl uit
het West Afrikaanse Guinee-Bissau).
Samen met zijn band zorgt hij voor
swingende semi-akoestische dansmu-
ziek, bestaande uit sprankelende rit-
mes van het Afrikaanse continent, af-
gewisseld met gevoelige luisterliedjes.
Met zijn warme en heldere stem is hij
tot een van de bekendste muzikanten
van zijn land uitgegroeid.

In het park rondom het kasteel Huize
Ruurlo worden twee buitenpodia op-
gebouwd, terwijl ook de Orangerie bij
het festival wordt betrokken. Bij de po-
dia kan heerlijk gedanst worden op de
exotische, ritmische muziek.

De combinatie van het verlichte kas-
teel en de gloed van de fakkels en
vuurkorven in het park geeft aan het
geheel een sprookjesachtige sfeer.
Naast de optredens is er volop gelegen-
heid om te genieten van de hapjes en
drankjes die er te koop zijn. Bij enkele
kramen zijn producten verkrijgbaar
uit diverse landen. Op veler verzoek is
ook de kraam met het Poolse aarde-
werk weer aanwezig. Na het succes
van vorig jaar met de workshops staan
er nu drie workshops op het program-
ma. Waterdrums, djembé en dans.

De muziek in het park begint te spe-
len om half acht en gaat door tot
twaalf uur. De workshop waterdrums
start al om 18 uur 15. Zorg dat u er op
tijd bij bent, want er is beperkt plek.
Ook dit jaar is er op het Kerkplein
weer een voorproefje te beleven. Bin-
nen het schema van de Ruurlose
Pompdagen is namelijk op donderdag-
middag ruimte vrijgehouden voor de
KunstKringRuurlo voor twee keer een
workshop Djembé. De eerste begint
om 13.30 uur, de tweede om 14.45 uur.
De workshops duren een uur. Ook
hier geldt dat u er tijdig bij moet zijn,
want er kunnen slechts dertig men-
sen per keer aan meedoen.

De voorverkoop loopt via www.kunst-
kringruurlo.nl.en de VVV-kantoren in
Ruurlo en de omliggende plaatsen.
Ook bij Alex, schoenmode en Groot
Jebbink, bloemen, beide in de Dorps-
straat in Ruurlo zijn kaarten verkrijg-
baar. De kassa's in het park zijn vanaf
18.00 uur open.

Het park is goed toegankelijk, ook
voor minder validen en er is voldoen-
de parkeer-gelegenheid. Ruurlo heeft
een treinstation op 5 minuten lopen
van het kasteel. Er zijn vele overnach-
tingsmogelijkheden in en rondom
Ruurlo. Info VVV-Ruurlo 0573-453926.

Bruisend West Afrika

Het kasteeltuinconcert 2008 wordt dit jaar gehouden op donderdag 14 au-
gustus en valt dan in de Reurlse Pompdagen die van 9 t/m 16 augustus
worden gehouden. Het gekozen muziekgenre voor 2008 is heel verras-
send: West-Afrikaanse Muziek! Dit festival wordt door de KunstKring
Ruurlo georganiseerd als een vast onderdeel binnen het culturele, creatie-
ve en muzikale jaarprogramma. Elk jaar komen vele muziekliefhebbers
uit het hele land naar Ruurlo om te genieten van dit muzikale, romanti-
sche evenement.

Zaterdagavond de 19e juli speelden
de via de voorrondes geplaatste
bands, de Nederlandstalige feest-
rockband De Bierefluiters en de jon-
ge band Twisted.
Op zondag 20 juli startte het pop-

spektakel rond de klok van één met
de bands de TaliBand, Jajem, The
Avalanche en Jailbreak, die om beur-
ten ruim een uur speelden. Het ge-
luid werd verzorgd door de RedRock
Sound Light Studio Management.

Door het weer, er viel steeds een buit-
je, stonden de mensen regelmatig
onder de aanwezige luifels of meege-
brachte paraplu’s. De regen deerde
de aanwezigen blijkbaar helemaal
niet. “Het is gewoon heel gezellig!”
vertelde een Marktpopfan, die al ja-
ren naar het Marktplein komt om te
luisteren. Er kwamen gedurende de
middag steeds meer mensen bij, die
genoten van de optredens, onder het
genot van een tapbiertje of een frisje.

Marktpop Heezen 2008

“Het is gewoon heel gezellig!”

En daarmee werd direct duidelijk, waarom er zoveel belangstelling was
voor Marktpop bij Heezen. Dit jaar werd de twaalfde editie beleefd met
optredens van De Bierefluiters en Twisted op de zaterdagavond. Zon-
dagmiddag stonden de TaliBand, Jajem, The Avalanche en Jailbreak op
het podium.

Het Marktplein liep vol tijdens het jaarlijkse Marktpop bij Heezen in Steenderen.



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

          Zutphenseweg 31, 7251 DG te Vorden,
          Tel: (0575) 555733, Fax: (0575) 552333,
          E-mail: info@vanzeeburgmakelaardij.nl,
          Website: www.vanzeeburgmakelaardij.nl

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

Wegens vakantie zijn wij gesloten vanaf
maandag 28 juli t/m zaterdag 9 augustus.

WE GAAN DOOR

ALLE
ZOMER
MODE
VOOR DE
HELFT

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Volop pruimen
uit eigen

boomgaard

Ook kersen,
aardbeien en 

nog veel meer!

Laat u verrassen in onze boerderijwinkel:
groente, fruit & streekproducten.

Lekker en vers!

Ruurloseweg 1, 7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32, www.schroder-mode.nl

op de hele zomercollectie van Sandwich

nu 50% kor t ing

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

Laat u verwennen bij de Gravin

in ons sfeervolle restaurant of op het terras

3 GANGEN MENU € 27,50

HOOFDGERECHTEN van € 14,50

Ook uw adres voor feesten, partijen en vergaderingen.

Gelegen tegenover het station.

BERENDSEN DREMPT

Verkoop en plaatsing van
sierhekwerk en industrieel
hekwerk, doorsteek omhei-
ning, vierkante en ronde
palen, elektrische afrastering.

Hoefkensestraat 16a, Drempt.
Telefoon (0313) 47 63 11 / Mobiel 06-53842907

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Het restaureren en onderhouden van monumentale gebouwen en 

andere objecten vereist veel ervaring, toewijding, ambachtelijke 

vaardigheden en specifieke knowhow. Burgers van der Wal heeft 

een specialistische afdeling die zich uitsluitend bezighoudt 

met monumentenzorg en die daarvoor zeldzame technieken 

beheerst. Zo blijven monumenten mooi en sterk als vanouds.

MET ONZE ZORG KUNNEN 
MONUMENTEN EEUWEN VOORUIT 
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Traditioneel houdt ook in dat volgens
Achterhoeks gebruik de noeste arbei-
ders op authentieke manier worden
voorzien van een natje en een droogje.
Het geheel wordt omlijst door demon-
straties van o.a. touw draaien, oude
landbouw werktuigen, stro vlechten,
oude huishoudelijke artikelen, boe-

rendansers en niet te vergeten het
huisvrouwen orkest.
Er zijn meerdere terrassen zowel bin-
nen als buiten waar men kan drinken
en eten van de vele streek producten.
Natuurlijk is er voor de kinderen gele-
genheid om te spelen in de ruime
speelweide. Zijn ze even moe dan kan

er een lekker ijsje of snoep en drinken
worden genuttigd. Al met al een echt
dagje uit voor het hele gezin, inclusief
opa en oma. 
HOOIEN.
In de ruim opgezette landelijke kin-
derboerderij zijn weiden met koeien,
schapen, ezels, ganzen en geiten. De
oogst is onder andere bestemd voor
het vee. De landbouwgewassen rogge,
hooi en aardappelen, zullen op zeer
oude wijze ‘gewonnen’ worden, zoals
opa en oma dat ooit gezien hebben. 
Het gemaaide gras zal worden ge-
droogd en verwerkt tot hooibalen. Dit

proces geschiedt door zowel mensen-
arbeid, paardenkracht en machinaal
geweld. Het gras wordt eerst geschud
om te drogen, vervolgens met paard
aan de ‘kidde’ gelegd en daarna met
oude trekker en balenpers tot balen
verwerkt. Als laatste worden de balen
uit de weide gehaald met ouderwetse
boerenwagen. Ook zal het opperen en
ruiteren gedemonstreerd worden. Al
met al is het een gezellig tafereel wat
op ouderwetse Achterhoekse manier
wordt uitgevoerd inclusief het verzor-
gen van de manschappen die hard
moeten werken op het land.

ROGGE
Het oogsten van graanproducten zoals
rogge, was vroeger een complex pro-
ces dat over vele schijven moest verlo-
pen. Deze dag is het verschil in tijdvak-
ken en arbeid in vieren opgedeeld en
te aanschouwen. Allereerst moet de
rogge gemaaid worden. De oudste ma-
nier is met de hand: zicht en pikhaak,
dat nog gedaan werd tot ongeveer
1930. Daarna kwam de zogenaamde
aflegger die getrokken werd door een
paard. De naam ‘aflegger’ zegt eigen-
lijk al dat de rogge achter de machine
werd gelegd waarna de binders,
meestal vrouwen, het aan bosjes, gar-
ven, maakten. Deze garven worden
aan torentjes, gaste, gezet. Dit laatst
benoemde werk was niet meer nodig
toen rond de tweede wereldoorlog de
binder kwam. Dit is een machine die
kan maaien en binden in één werk-
gang en wordt getrokken door een
tractor. Na het maaien en binden zal
er met een oude machinaal aangedre-
ven dorsmachine worden gedorst om
het zaad, voor veevoer of broodbak-
ken, te bemachtigen. 
Bij de vierde manier van oogsten gaat
het hele proces in één keer door mid-
del van een combine. Een van de eer-

ste kleine combines zal demonstreren
hoe dit in zijn werk gaat. Het laatste
onderdeel zal zijn het verwerken van
het losse stro tot strobalen en het af-
voeren hiervan.

AARDAPPELEN.
Het oogsten van aardappelen gebeurt
tegenwoordig met geweldig grote ma-
chines en vele hectaren tegelijk. Dit
was zo’n 50 jaar geleden heel anders.
Elke boerderij had toen een perceeltje
aardappelen voor eigen gebruik of
soms iets meer voor mensen uit het
dorp. De mensen waren zelfvoorzie-
nend maar tegelijk opgezadeld met
veel handwerk, omdat er soms geen
machines waren die op de kleine per-
ceeltjes pasten.

Eerst aardappelen poten door een
gaatje te maken, aardappel erin en
gaatje dicht maken en dat 1000 keer,
een poos wachten en dan kon er ge-
oogst worden. Dit oogsten gebeurt
met een riek, greep, waarmee de pol-
len aardappelen uit de grond worden
gestoken. Wanneer het gewenste aan-
tal boven de grond ligt, kan er worden
geraapt. Dit geschiedt met drie man-
den, de eerste voor de allerkleinsten,
de knorhaantjes, een tweede voor de
pootaardappelen voor het volgende
jaar en de derde mand voor het eigen-
lijke doel, de consumptie aardappel.
Als de hele oogst binnen is, wordt er
volgens goed Achterhoeks gebruik de
knorhaantjes als eerste feestelijk opge-
geten.

Oogstdag, zondag 27 juli 2008 van
10.00-18.00 uur. Bij slecht weer zal de-
ze dag verzet worden naar zondag 3
augustus. Info te verkrijgen bij kinder-
boerderij Feltsigt, Bekveldseweg 5 te
Bekveld, telefoonnummer; 0575-
462828, of via www.feltsigt.nl.

Zondag 27 juli 2008 van 10.00-18.00 uur

Traditionele Oogstdag bij Feltsigt

Op zondag 27 juli organiseert kinderboerderij Feltsigt een traditionele
oogstdag. Er zullen aardappelen geoogst worden zoals dat ongeveer 50
jaar geleden gebeurde, de rogge zal op vier verschillende manieren van
het land worden gehaald en daarna traditioneel worden gedorst. Verder
wordt gras verwerkt tot hooi op vele manieren, zowel met de hand als met
machines.

De oude combine aan het werk.

Pax 1 is afgelopen weekend Neder-
lands kampioen Beachsoccer gewor-
den. In Scheveningen pakte het Hen-
gelose team de titel. Aan het toernooi
deden vijftig teams mee. Pax 1 nam
deel aan het NK door als eerste te ein-
digen in de voorronde. Deze wedstrij-
den werden enkele weken geleden ge-
houden in Zelhem. Bij terugkomst in
Hengelo werd in café Wolbrink het
team gehuldigd met een feestelijke in-
stuif. (In de volgende editie van week-
blad Contact een uitvoerig verslag).

Pax 1 Nederlands kampioen Beachsoccer

Uitbundige vreugde bij het team van Pax 1.

Er zijn 20 tot 40 plaatsen gereser-
veerd bij waterskibaan Het Stroom-
broek, die de langste waterskikabel-
baan van Nederland heeft. Daar-
naast is er ook een prachtig uniek
paviljoen met een zeer gezellig ter-
ras.

Wie interesse heeft om mee te doen
of om te kijken hoe anderen over
het water scheren, moet zorgen om
10.30 uur bij Den Bremer in Toldijk

of bij Het Hart van Hummelo te zijn.
De organisatie stelt het op prijs als
gelnteresseerden even doorgeven of
ze meedoen of alleen komen kijken.
Ook is het mogelijk met eigen ver-
voer voor 11.00 uur bij Het Stroom-
broek zijn, om te kijken óf om mee
te doen. 

Voor opgave, kosten en verdere in-
formatie kijk op de Humstee site:
www.humstee.nl.

Humstee gaat over water!!

Zondag 3 augustus 2008 kunnen belangstellenden met Humstee over
het water. Dit gebeurt met behulp van 1 of 2 plank(en). In de volks-
mond wordt dit ook wel wakeboarden of waterskiën genoemd.

Waterskiën met Humstee.

POSTDUIVENBERICHTEN 
STEEDS SNELLER HENGELO-GLD

Zondag 20 Juli was de tweede jonge
duivenvlucht vanuit Strombeek. Het
was redelijk duivenweer, de duiven
werden om 9:10 uur gelost. In con-
cours waren 276 duiven, van 21 lief-
hebbers.

Gemiddelde afstand tot de hokken
was 184 Km. 

De snelste duif maakte een snelheid
van 81 Km per uur, en komt op naam
van A.H. Kamperman uit Keijenborg.

UITSLAG: 
1: A.H. Kamperman. 2: W. Jansen. 3:
G. Duitshof. 4: B te Stroet. 5: R. Koers

UITSLAG JEUGD:
1: Kelly Bergervoet. 2: Ellen van Melis.
3: Roel Sesink. 4: Thom Borneman

D u i v e n s p o r t



IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.

• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-
gave bij de Wehme.

• Vakantie tot september; Hobbyen
voor ouderen in het Dorpscentrum.
Op ma-wo en donderdagmorgen
van 9 tot 12.00 uur. Info en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Vakantie tot september; Meer Bewe-
gen voor Ouderen: gym-sport en
spel -volksdansen-zwemmen. Infor-
matie en opgave bij Welzijn Oude-
ren Vorden.

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

JULI
22 Avondrondleiding Pinetum de Bel-

ten Vorden
23 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
24 Klootschietgroep de Vordense Pan
24 PCOB Vorden koffieochtend in ho-

tel Bakker
29 Avondrondleiding Pinetum de Bel-

ten Vorden
30 ANBO klootschieten de Kleine Stee-

ge
30 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme, inlasmiddag
31 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN
Tentoonstelling  werk cursisten Josee
van der Staak t/m 4 augustus bij gale-
rie Amare, Komvonderlaan.
Tekeningen en schilderijen Biblio-
theek Vorden t/m 16 augustus

De voorbeelden hiervan liggen in de
winkel klaar. Dit zijn slechts enkele
voorbeelden die mogelijk zijn om op
de avond te maken. Op de avond zelf
zorgt Suzan er voor dat er meerdere

voorbeelden zijn om uit te kiezen. Ook
is het altijd mogelijk er zelf een "eigen
draai" aan te geven. Het zijn altijd ge-
zellige avonden waar onder het genot
van een kop koffie of thee met wat lek-
kers ideeen en tips worden uitgewis-
seld.  De avonden worden gegeven in
de winkel aan de Dorpsstraat. Kom ge-
rust langs voor informatie of om te kij-
ken of er een workshop bij zit naar uw
keuze. Nog steeds geld er een korting
van 25 % op alle huishoud, luxe en
hobby artikelen. Bel anders gerust
voor meer informatie naar Sueters
0575 553566. Kijk voor de data in de
advertentie in deze krant.

Nieuwe workshops
Sueters beginnen weer!
Vanaf deze week starten er weer
een nieuw aantal workshops bij Su-
eters in Vorden. Ondanks dat er in
de winkel veel staat te gebeuren,
gaan de workshops gewoon door.
Er zullen weer diverse soorten
workshops gegeven worden. Waar-
onder kaarten maken, leuke va-
kantie herinneringen doos maken,
sieraden maken, en nog andere.

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

Franken Ondermode
Voor kwaliteit en Service!

Wij staan o.a. op de markt in
Warnsveld en Hengelo

Beeren Tricot en Palma, Robson, Conta, RJ, enz.

We hebben ook ondermode voor de GROTE maten.
Dames maten t/m maat 62 en voor de Heren t/m maat 15.

www.franken-ondermode.nl
Wij hebben vakantie van 9 t/m 23 augustus!

Beste cliëntèle,

Na 24 jaar sluiten wij onze 

sigarenspeciaalzaak Braam in Vorden.

A.s. zaterdag, 26 juli, zijn we voor het laatst geopend.
Wij danken u voor het door u gestelde vertrouwen in ons,
al die jaren lang.

Graag zien wij u terug in onze zaak aan de Boliestraat 3
in Doetinchem, waar wij een uitgebreid assortiment en
ons huismerk sigaren verkopen.

Met vriendelijke groet,
Sylvia Heuveling-Braam & medewerkers.

NU OOK POOLEN BIJ UENK
Naast het biljarten, darten, kaarten en tafelvoetbal is er nu ook de
gelegenheid om te poolen in café Uenk.
Onder het genot van een drankje kan er menig balletje gestoten
worden op deze nieuwe pooltafel.
Komt dus gerust een keer aan. Voor ieder wat wils in café Uenk.

Café Uenk • Nieuwstad 13 • Vorden

SUETERS
SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
LEKTUUR
HOBBY ARTIKELEN
DORPSSTRAAT 15         –  7251 BA   VORDEN               –  TEL 553566

DATA WORKSHOP SUETERS
24 juli kaart fontana snij en borduurmal

7.50 euro
31 juli scrap foto album maken

beplakken met mooi papier en lint enz.
12.50 euro

7 aug. sieraad armband maken 15 euro
14 aug. kaart trendline

embos/snij mal met bijpassend papier
7.50 euro

21 aug. deco/ pizza doos beplakken
scrap leuk om vakantie herinneringen in

te bewaren 12.50 euro
28 aug. kaart twirly stencil (kerst)

nieuwe borduur en snij mal 7.50 euro

Kijk voor de voorbeelden in de winkel. Nog steeds 
25% korting op huishoud, luxe en hobby art.

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 58 55 85

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28

VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

LLaat uw krantendrukwerk

onze zorg zijn Informeer ook naar de gunstige voorwaarden

voor doorplaatsing van advertenties

in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst, Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, Groenlose Gids 

en Contact Warnsveld!

Doelgericht
adverteren?

Informeer naar de vele mogelijkheden!

Uitgever van o.a.:

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Uitgever drukkerij van Barneveld - Denekamp



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

De jury van het Vordens Songfestival
bestond dit jaar uit juryvoorzitter Wil
de Krey, Pim Lubberdink (gitarist en
zanger van De Daltons) en de zanger
Blinde Ed, die het vanwege zijn visue-
le beperking compleet moest hebben
van zijn gehoor. De jury had zaterdag-
avond een lastige taak. Het niveau van
de deelnemers van de zesde editie van
het Vordens Songfestival was namelijk
bijzonder hoog. Het begon voor de
pauze al gelijk goed met Jolian Nieu-
we Wheme die met lef en op zwingen-
de wijze het nummer 'Walking on
Sunshine' vertolkte. Daarna was het
de beurt aan Ben ten Dorsthorst en
Fanny Molenwijk met 'Everytime I
think of you'. Een van de hoogtepun-
ten voor de pauze was het optreden
van Lieze Gerritsen. Zonder schroom
en met veel overtuiging zong ze het
nummer 'Valerie' van Amy Winehou-
se. Ongelooflijk, wat kan deze dame -
pas 12 jaar oud - zingen! Het was opval-
lend dat zij niet in de top drie van de
jury terugkwam. Maar het mag duide-
lijk zijn dat we in Vorden - en ook daar-
buiten - nog veel van Lieze Gerritsen
gaan horen!   

Overtuigend
Ook erg overtuigend was het nummer
'O, o Den Haag' van Michael van Dijke.
Als geboren en getogen Hagenees -
maar woonachtig in Vorden - was dit
nummer op zijn lijf geschreven. Jac-
quelien Tomey ging helemaal uit haar

dak met 'Let's get Loud' van Jennifer
Lopes. Bij de generale repetitie 's mid-
dags had ze moeite de eerste noot ge-
lijk goed te pakken maar zaterdag-
avond verliep alles perfect. Ook Ellen
Valk kan haar uitvoering van 'Not an
Addict' van K's Choise terugkijken op
een goed optreden. Het eerste gedeelte
voor de pauze werd afgesloten door
The Addink Family. Leadzanger Basti-
aan Meijerink wist zich zaterdagavond
gesteund door een  twintigtal familie-
leden in de backing vocals. Het was
duidelijk dat er flink was geoefend op
de driestemmige versie van 'Oh Happy
Days'.

't Hoge
Na de pauze werd er afgetrapt door de
leraren van school 't Hoge die een
Grease-medley zongen. Met name
meester Patrick Span bleek over een
fantastische stem te beschikken. Al-
leen al afgaande op zijn vocale verrich-
tingen was de derde plaats meer dan
verdiend. Kwam bij dat de leraren he-
lemaal in hun rol doken. De kleding
was goed gekozen en met name de le-
raressen bleken ware actrices te zijn. 
Daarna was het de beurt aan de latere
winnares Cleo Vlogman. Zij koos voor
een afwijkend nummer ten opzichte
van de andere deelnemers: 'Please
don't stop the music' van Rhianna.
Een nummer met een flinke house-
beat. Voor de jury moet het ongeloof-
lijk moeilijk zijn geweest om dit genre

met de rest te vergelijken. Neemt niet
weg dat Cleo Vlogman gewoon een
lekkere uitvoering neerzette. 

Kippenvel 
Echt kippenvel kreeg het publiek van
Martine Smit. Zij zong het nummer 'Ik
hou van jou' van Maribelle. Deze zin-
gende huismoeder moet echt iets met
haar zangtalent gaan doen! Het is ge-
woon een raadsel waarom zij niet op
het erepodium belandde. Vervolgens
was het tijd voor rock & roll. Oftewel
Jan Ottens die zonder moeite een ver-
tolking van Herman Brood neerzette.
Het was goed te zien dat hij vroeger in
allerlei bands heeft gespeeld en gezon-
gen. Een echt podiumbeest pur sang
dat ook nog eens over een lekkere
stem beschikt. 
Nog zo'n podiumbeest is Marion van
Ditshuizen. Samen met haar twee
vriendinnen Sandra Droppers en Thea
Valster bouwde ze een feestje met de
Luv-meezinger 'The Greatest Lover'.
Ook André Garritsen genoot zichtbaar
van zijn uitvoering van 'Lightning
Creshes' van Live. Daarna was het de
beurt aan Henk Kooi uit Gorssel. Met
'You never walk alone' van Lee Towers
zette hij de tent op z'n kop en was het
tijd voor de finale. Allereerst het optre-
den van Lian Leunk, de latere num-
mer twee. In de week zelf nog snel
even naar de kapper geweest om dre-
adlocks te zetten bracht ze de tent in
vervoering met 'What's Up?' van de 4
Non Blonds. Een uitstekende opwar-
mer van Onno 'Robbie Willams' Eck-
hardt die de hooggespannen verwach-
tingen waarmaakte en de weer volge-
stroomde tent voor Hotel Bakker volop

entertainde! Alles bij elkaar kan orga-
nisator Kas Bendjen weer terugkijken
op een geslaagde avond. Afgaande op
het hoge niveau van de zestien deelne-

mers loopt er in Vorden nog voldoen-
de zangtalent rond. Op naar de zeven-
de editie!

Verrassende uitslag Vordens Songfestival: 

Cleo Vlogman wint zesde editie

De pas 12-jarige Cleo Vlogman heeft afgelopen zaterdagavond verrassend
de zesde editie van het Vordens Songfestival gewonnen. Ze deed dat met
het nummer 'Please don't Stop the Music' van Rihanna. Lian Leunk werd
tweede en de leraren van 't Hoge derde.

Cleo Vlogman kan het bijna niet geloven als ze hoort dat ze het songfestival gewonnen heeft.

Winnares Cleo Vlogman wordt toegesproken door juryvoorzitter Wil de Krey met links
Hans Krabbenborg van Kas Bendjen.

Lian Leunk bracht de tent in vervoering met het nummer 'What's Up' van de 4 Non Blonds.

Liesbeth Groot Jebbink leeft zich samen met Patrick Span uit in de Grease-medley van
school 't Hoge.

tussenkop>Het bedrijf, dat ruim 40
jaar geleden is begonnen met een ge-
reedschapsmakerij, is uitgegroeid
tot een bloeiend bedrijf in het bui-
tengebied van Hengelo. Goma is een
door Lloyd's gecertificeerde onderne-
ming (ISO 9001), met een ruime erva-
ring op het gebied van plaatbewer-
king. Hun 'core-business' is staalwerk
op maat, zowel op het gebied van
halffabricage als op het leveren van
eindproducten.

Goma speelt een prominente rol in
de plaatbewerkingsbranche. Die po-
sitie hebben ze bewust verworven

met innovatieve - soms heel verras-
sende - ideeën, het nakomen van ge-
maakte afspraken en het leveren van
optimale kwaliteit en service. Zelfs
de beste machines zijn nutteloos als
'de mens erachter' er niet mee weet
om te gaan. Goma investeert voort-
durend in haar medewerkers; oplei-
dingen en trainingen zijn een van-
zelfsprekendheid binnen de gelede-
ren. Er werken circa 120 goed opge-
leide en ervaren vakmensen bij Go-
ma. 

Een groot voordeel van Goma is dat
ze ontwerp, programmering en pro-

ductie in één gelntegreerd systeem
kunnen aanbieden. Hiermee garan-
deren ze optimale kwaliteit ener-
zijds en efficiënt werken (kostenbe-
sparing) anderzijds. Goma beschikt
over zes gespecialiseerde, nauw sa-
menwerkende afdelingen: enginee-
ring (CoCreate SolidDesigner), ge-
reedschapmakerij, productie, poe-
dercoat afdeling, montage en trans-
port. 

Om de kwaliteit te bewaken liggen
alle procedures, - van 'laag tot hoog' -
vast in de organisatie volgens ISO
9001 normen. De medewerkers we-
ten van elkaar waar ze mee bezig
zijn. De klant heeft daar voordeel bij,
want hij wordt niet van het bekende
kastje naar de muur gestuurd. De af-
delingen werken samen als een goed

geoliede machine. Dit resulteert in
een prettige werksfeer, optimale
kwaliteit en besparing van overbodi-
ge kosten.

Het was voor de CDA-fractie een leer-
zame excursie.

CDA-fractie op werkbezoek bij GOMA
Op 10 juli bezocht de CDA-fractie Bronckhorst het metaalbedrijf GOMA
aan de Ruurloseweg in Hengelo. Ze werden gastvrij ontvangen en rond-
geleid door de heren Foppe Atema en Frans de Vrught, directeur en
stafmedewerker van het bedrijf.
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Vakantiekrant

Na 27 jaar is het Wild Eten in de
Achterhoek van een lokaal tot een
nationaal en internationaal begrip
geworden. Uit heel Nederland,
maar ook vanuit Duitsland en Bel-
gië komen mensen, die houden
van gezelligheid en lekker eten, in
de periode van medio oktober tot
eind december naar de Achterhoek
om in één van de 27 deelnemende
restaurants in de Achterhoek te ge-
nieten van regionale Achterhoekse
specialiteiten. 

Wild staat daarbij in het tongstrelen-
de middelpunt.
De Achterhoek is het hele jaar ‘open’
voor bezoekers, alleen de gasten zul-
len in de gastvrije Achterhoek tijdens
alle vier jaargetijden weer een anders
getinte vakantiestreek vinden. De
kleurrijke herfst, de flarden mist tus-
sen de bossen en over de weilanden en
onbegroeide akkers vormen samen
met de diepgekleurde bomen een
herfstschouwspel van topformaat.
Met laarzen of stevige schoenen aan is
een flinke wandeling dan onvergete-
lijk. De fietsen staan trouwens in het
najaar niet op slot en ook op een twee-
wieler is het dan heerlijk genieten van
de rijke en afwisselende natuur en de
frisse lucht.
Activiteiten in de tintelende Achter-

hoekse openlucht maken dorstig en
hongerig. Dan is het goed toeven in
één van de 27 Achterhoekse wildres-
taurants, waar de rijkdom van de na-
tuur in een andere dimensie te vinden
is. In de restaurants, die deelnemen
aan Wild Eten in de Achterhoek, staat
wild in het najaar prominent op de
kaart. Iedere kok stelt zijn eigen menu
samen en gebruikt daarbij heel veel
creativiteit om de wildgerechten zo
creatief mogelijk te serveren. Wat bij-
voorbeeld te denken van een duiven-

bouillon met gebakken duivenborst
en gesmolten eendenlever? Of een
huisgemaakte wildpaté met haasfilet
en een compote van rode uien? Een
met trompettes noires gevulde filet
van fazant met romige zuurkool is
evenmin te versmaden. Maar ook de

meer traditionele hazenpeper en fa-
zant met zuurkool staan op diverse
menukaarten. Culinair genieten staat
altijd voorop.
Alle deelnemende restaurants schen-
ken bij hun menu wel allemaal dezelf-
de wildwijn. Dit jaar hebben koks en
restaurateurs na uitvoerige wijnproe-
verijen als wildwijn 2007 de Viña
Alempué Carmenère Reserva aange-
wezen. Een Chileense wijn uit een
wijngaard, waarvan een Nederlander
eigenaar is.
Een gepassioneerde Nederlander werd
in 1986 verliefd op een bepaalde
streek in Chili, waar hij in 1999 met
een andere Nederlander de winery
Viña Alempué begon. Er werd een
nieuwe winery gebouwd, die met de
modernste apparatuur werd uitge-
rust. De carmenère is de unieke druif,
waarvan de intens fruitige en donkere
wijn is gemaakt. In smaak en geur zit-
ten vleugen van donker fruit en spece-
rijen als kruidnagel en zwarte peper.
De Franse eikenhouten vaten waarin
de wijn is ‘opgevoed’ geven de Alem-
pué Carmenère Reserva een elegante
smaak van vanille. De balans tussen
de rijpe tannines, zuren en eikenhout
maakt deze wijn tot een uitstekend be-
geleider van wildgerechten.Veel hotels hebben al dan niet in sa-

menwerking met de wildrestaurants

één- of meerdaagse arrangementen. Er
is bijvoorbeeld een zesgangendiner
met overnachting, ontbijtbuffet en
herfstwandeltocht of koetsentocht
met verrassingen mogelijk. Maar ook
een dagarrangement met huifkar-
tocht, boswandeling en wildgourmet
behoort tot de mogelijkheden. En wat
te denken van een culinair verwenar-
rangement? Er zijn zelfs bijzondere
wijnarrangementen om iedere wild-
soort optimaal tot zijn recht te laten
komen.
Alle informatie over Wild Eten in de
Achterhoek staat in de gratis wildbro-
chure, die bij de grotere VVV’s en bij
het Achterhoeks Bureau van Toeris-
me, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen te
krijgen zijn. Meer informatie ook op
www.vvvachterhoek.nl en www.wilde-
tenindeachterhoek.nl.

Verwennerij in herfst en winter

Het Gelderse Hengelo is al vele
eeuwen een waar paardendorp.
De paardenmarkten van Hengelo
waren in heel Europa bekend. 

Totdat de mechanische paarden-
krachten op de agrarische en andere
bedrijven hun intrede deden. Toen
verloren de markten van Hengelo
langzaam maar zeker aan uitstraling.
In de jaren vijfitg en zestig van de vo-
rige eeuw weerden er uiteindelijk
nog maar enkele paardenmarkten
per jaar gehandhaafd.Toch is Hengelo een paardendorp ge-

bleven. Toen de markten dreigden te
verdwijnen wist de marktvereniging
belangrijke paardenkeuringen in
Hengelo te krijgen. Ook de afgelopen
zomer vonden diverse keuringen op
het terrein De Hietmaat plaats. Een
ander aspect is de samengestelde
menwedstrijd, die de vereniging van
het aangespannen paard “In Stap en
Draf” jaarlijks organiseert. Op 13 en
14 oktober worden er weer menwed-
strijden op De Hietmaat gehouden.

Deze wedstrijden bestaan uit drie on-
derdelen: dressuur, vaardigheid en
marathon. Er hebben zich al meer
dan negentig aanspanningen inge-
schreven en volgens de organisatoren
zal dat aantal nog wat stijgen. Onder
de aanspanningen zijn enkel- en
tweespannen, tandems en vierspan-
nen. Op 14 oktober om 8.00 uur be-
gint de marathon; de laatste deelne-
mer voor deze wedstrijd zal om onge-
veer 16.00 uur de finish bereiken. Op
het terrein zijn diverse stands en op
een afgescheiden veld kan de jeugd
zich vermaken met onder meer rare
fietsen en skelters.

Menwedstrijd in paardendorp
Het historische stadshart van Zutphen
staat op zondag 7 oktober in het teken
van de Nationale Bokbierdag. Vrijwel
alle grote en kleine brouwerijen uit
Nederland presenteren hun Bokbier
2007 aan het grote publiek. Dit jaar
wordt het evenement voor de elfde
maal gehouden. 

Verdeeld over de markten in hartje
binnenstad staan drie podia, waarop
diverse artiesten optreden. De traditio-
nele optocht met oude bierkarren en
historische voertuigen telt meer deel-
nemers dan ooit tevoren. Onder de
deelnemers zijn ook dit jaar veel koet-
sen en bierkarren, die veelal worden
voortgetrokken door prachtig opge-
tuigde paarden.

De Bokbiermarkt wordt om 13.30 uur
officieel geopend. Vanaf dat moment
kunnen de liefhebbers het nieuwe
donkere gerstenat proeven. In totaal

worden er twintig verschillende soor-
ten bokbieren getapt, waaronder be-
kende merken als Grolsch, Heineken,
Bavaria en Amstel, maar ook minder
bekende soorten als Bokbier uit de
Zutphense Hanze-Stadsbrouwerij. 

De optocht vertrekt om 14.00 uur van-
af bedrijventerrein De Mars. In de bon-
te stoet, die zich door de Hanzestad
slingert, zijn veel historische voertui-
gen te zien. De oude bierkarren van on-

Nationale Bokbierdag: Puur genieten voor jong en oudder andere Grolsch, Bavaria, Heineken
en Brand zijn een lust voor het oog. In
de optocht lopen diverse twee-, vier- en
zesspannen mee. Muziekkorpsen uit
de regio maken het plaatje compleet.

De Bokbiermarkt wordt gehouden van
13.30 tot 19.00 uur op de Zaadmarkt,
Houtmarkt en Groenmarkt in Zut-
phen. De toegang is gratis. Voor meer
informatie: www.bokbierdag.nl

Informeer ook naar de
gunstige voorwaarden
voor doorplaatsing van
advertenties in onze
weekbladen:
Contact Bronckhorst,
Contact Ruurlo, 
Weekblad Elna, 
Groenlose Gids en 
Contact Warnsveld!

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN
IN DE

ACHTERHOEK?

De Achterhoek Vakantiekrant
wordt gratis verspreid via alle
VVV’s in de Achterhoek en
vele hotels, bungalowparken,
campings, restaurants en
attractieparken en verschijnt
9x in de periode van 1 april
t/m 31 oktober.

Informatie?

avk@weevers.nl

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

Hoefsmederij W. de Groot
Warnsveld

(gediplomeerd hoefsmid)
Bel voor informatie of afspraak :

06-30 458 456
Of kijk op:

www.hoefsmederijwdegroot.nl
(lid van Nederlandse Vereniging 

van Hoefsmeden)

In samenwerking met Natuurmonumenten 
en de VOV is de BERENDDAG 2008 

door de sponsoren:

Hoofdsponsor: EUROPLANIT
Gems Metaalwerken Marktlink Deventer
Rabobank Graafschap-Noord Bruna Vorden
Autobedrijf Groot Jebbink Wok Maxis
Vordens Cultuurfonds Fashion Corner
Pensioenperspectief Harmsen Visser Mode
Profile Bleumink Barendsen Bedrijven
Gibo Lochem/Doetinchem Autobedrijf Klein Brinke
Bloemendaal & Wiegerinck Plaza Vorden
Restaurant De Rotonde Hotel/restaurant Bakker
Café/restaurant De Herberg Bakkerij van Asselt
Van Zeeburg Makelaardij Helmink Meubelen
Camping De Kleine Steege Bakkerij Joop
DA Drogist Ten Kate Van Zeeburg & Visser Assurantiën
Roosenstein Quality Wear Keurslagerij Vlogman
Installatiebedrijf Fons Jansen IJsbuffet Kerkepad
Super de Boer Grotenhuys Weulen Kranenbarg

Met dank aan:
Theo Soontiens theater groepen Free-Wheel
Camping De Goldberg Welkoop Vorden
Het Pannenkoekenhuis Schoenmakerij Visser
Het Vordens Mannenkoor Schaapsherder Philip Vaartjes
Drukkerij Weevers Foto Willemien
VVV Bronckhorst

en de vele vrijwilligers die zich geweldig hebben
ingezet, een overweldigend succes geworden. 

Het bestuur van de Stichting Berend van Hackfort.
Stuntaanbieding:

Fuji appelen 2 kg 3,49
Aardappelen 
Frieslanders of Doré 5 kg 4,99
Hollandse kersen xxl 500 gram 3,99

UIT EIGEN KEUKEN
Chili concarne
met gratis rijst 300 gram 2,10

Deze week bij besteding van 
€ 12,50 gratis Gregal Galia meloen

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 26 juli. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

KAPELWEG 22    7218 NJ ALMEN 
TEL.NR.: 0575-431566 

Akkerbouw–Weidebouw–Grondverzet–Bermonderhoud

Wij zijn op zoek naar een 

medewerker 
die ons team wil versterken.

Bij voorkeur zoeken wij iemand met
belangstelling en enige ervaring in het
agrarisch loonwerk en met interesse om de
monteur in de werkplaats te assisteren. 
Eventueel is een bedrijfswoning beschikbaar.

Voor inlichtingen en sollicitaties contact 
opnemen met de heer F.J. Heuvelink

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

OPRUIMINGOPRUIMING
50% KORTING HALVE PRIJZEN

op dames- en heren zomermode
Josephine & Co, Expresso, Gerry Weber, Basler, FrankWalder, Rosner,

Zerres, Tence, Gardeur, Roberto Sarto, Pools, Enjoy, Mezzo
Marco Manzini, For Fellows, Vanguard, MENS, Olymp, MAC, Trafic, Com4

RESTANTEN 75% KORTING

Leestenseweg 10, 7207 EA Zutphen
T: (0575) 52 17 96, F: (0575) 52 88 78

www.bouwmarkt-heijink.nl

Monteren en plaatsen van:
• binnen en buiten zonwering
• sloten en veiligheidsbeslag
• badmeubels en douchecabines
• schuifwanden/kast systemen
• parket en laminaatvloeren

• het maken van kozijnen en ramen
• isolerende beglazing
• afhangen van binnen- en buitendeuren
• velux dakramen
• blokhutten/tuinhuisjes

Verder alle voorkomende timmerwerkzaamheden

ONDERHOUD EN BOUWSERVICE



De zomerfeesten 2008 zullen de boe-
ken in gaan als een ‘nat’ feest, zowel
buiten als voor ‘binnen’, want wat is
een kermis, braderie en amusement
zonder een biertje in de hand! On-
danks de regen tijdens de braderie op
donderdag vooral aan het begin van
de middag veel bezoekers. De stand-
houders hadden een uitgebreide col-
lectie producten in de aanbieding, wat
te denken van drie horloges voor de
prijs van tien euro! Uiteraard ook veel

vertier. Bij de attractie van Jarno Ott-
ten heel vaak filevorming, want wie
wilde nu niet een spectaculaire vlucht
door het luchtruim maken. Clown
Henkie werd door de jeugd op handen
gedragen. En dan was daar ook nog
Jan Plezier, de ouderwetse nikkelen
Nelis. Hij was helemaal vanuit Stads-
kanaal naar Vorden afgereisd om de
plaatselijke bevolking en de toeristen
te vermaken. Of ik de Achterhoek ?
‘Wat dacht jij dan’, zo sprak Jan, ter-

wijl al zijn toeters en bellen de liedjes
van ‘Normaal’ aanhieven ‘Oerend-
hard’ en ‘Vrouw Haverkamp’ , Bennie
Jolink en zijn makkers zouden er ver-
legen van worden ! Gedurende de zo-
merfeesten was het in de plaatselijke
horeca gezellig toeven. Daar zorgden
diverse DJ’ s, bands, zangers en zange-
ressen voor. En dan zaterdag als klap
op de vuurpijl het Vordense Songfesti-
val. Daarover, elders in dit blad, meer.

Zomerfeesten nat, maar wel gezellig !

Toen er dinsdagavond tegen half zes
enkele druppels regen vielen , besloot
het bestuur van Sursum Corda voor de
zekerheid, om eventuele beschadigin-
gen aan de instrumenten te voorko-
men, uit te wijken naar het dorpscen-
trum. Gezien de beperkte ruimte op
het toneel, speelden de orkesten ‘On-
derling Genoegen’ uit Etten, onder de
leiding van Cor Lam en Sursum Corda
onder leiding van Jacob Jansen naast
elkaar in de zaal. De gasten uit Etten
begonnen met een tweetal nummers
getiteld ‘Naar Hoger Doel’ van Joh. Wi-
chers en ‘Pacific Dreams’ van Jacob de
Haan. Sursum Corda vervolgde met
‘Great Classics’ van Walter Kaliscnig
en ‘Waltz no. 2’ van Dimitri Shostako-
vich.

De majorettes van Sursum Corda ga-
ven deze avond o.l.v. Irma te Brake een
tweetal shows. De eerste show werd

zonder batons ( stokken ) gebracht. Al-
vorens de beide korpsen het concert
afsloten, traden de majorettes nog een
keer op. Ditmaal met een show waar-
mee de meiden onlangs tijdens een
optreden in Enschede zoveel succes
oogsten. Twee meisjes leverden dins-
dag nog een speciale prestatie. Zij
slaagden er vooraf in deze show met
succes in te studeren !Tijdens het con-
cert speelde Sursum Corda o.m. het
swingende nummer’Brilliant Beatles’
in een bewerking van Peter Kleine
Schaars, terwijl Ons Genoegen een
fraaie vertolking gaf van ‘Morricone
Portrait’ van Roland Kernen. De afslui-
ting van een gezamenlijk optreden
van de beide orkesten in ‘Dirty Dan-
cing’ ( film van Patrick Swayze) en ‘Mo-
ther Earth’ klonk bijzonder goed. Het
laatste nummer in een arrangement
van Jacob Jansen, de dirigent van Sur-
sum Corda.

Concert Sursum Corda en
Onderling Genoegen uit Ettten

Terwijl het dweilorkest ‘Boerenkep-
pel’ in het centrum van Vorden voor
een leuke stemming zorgde, de Ro-
bots op Stelten veel publiek trok-
ken, de straatgoochelaar Frederico
de bezoekers in de maling nam en
‘Bassie’ in het dorpscentrum voor
de allerkleinsten zijn malle fratsen
vertoonde, werd er in De Herberg fa-
natiek gestreden om het persoon-

lijk Vordens kampioenschap darten.
In totaal streden 24 personen om
deze felbegeerde titel. Na de poule-
wedstrijden werd er een winnaars-
en verliezers ronde geformeerd. Je-
roen Tijssen, Harry Oosterink en
Rob Immink behaalden deze mid-
dag een hoogste score van 180. In de
finale van de verliezers ronde ver-
sloeg Stephan van Voskuilen na een

spannende strijd Dennis Hulshof.
De uiteindelijke ‘echte’ finale tus-
sen Harry Oosterink en Rob Im-
mink eindigde zeer close, al doet de
3-1 overwinning voor Oosterink an-
ders vermoeden. Ook tijdens de zo-
merfeesten in 2009 zal het Vordens
kampioenschap darten in de Her-
berg worden gehouden.

Harry Oosterink dartkampioen
van Vorden

De Land en Tuinbouw Organisatie
LTO organiseert zaterdag 2 augustus
in samenwerking met de afdeling Vor-
den van ‘Vrouwen van Nu’ een fiets-
tocht voor jong en oud. Voor de deel-
nemers wordt onderweg een kijkje in
het plattelandsleven gegeven. Zo zal er
een paardenpension, een rundveebe-
drijf, een heester- en bomenkwekerij,
een Zorgboerderij en een schaapskun-

de worden bezichtigd. Tevens wordt
een bezoek aan een Dierenartsenprak-
tijk gebracht. Men kan tussen 10.00 en
11.30 uur vanaf de hervormde dorps-
kerk starten. De plattelandsvrouwen
zullen tevens ‘ergens’ pannenkoeken
serveren. Deelname aan deze fiets-
tocht bedraagt slechts een euro ( kin-
deren gratis )

Fietstocht LTO

Wedvlucht vanaf Strombeek over een
afstand van circa 190 kilometer. Uit-
slag: D,J. Gotink 1, 9, 10; comb. A en A
Winkels 2, 11; R.de Beus 3; E. Bruins-

ma 4; H.A. Eykelkamp 5, 8, 13, 14, 15;
H.B. M. Hoksbergen 6, 18, 19, 20; T.J. Be-
rentsen 7, 16; C. Bruinsma 12, 17.

P.V. Vorden

Het meest opvallende tijdens de zater-
dag gehouden kinderbraderie was aan
het eind van de middag de bezetting
in de stands. Diverse vaders en moe-
ders namen toen de honneurs voor
hun kroost waar. Geld ‘beuren’ von-
den de kinderen geweldig, maar het
even later weer uitgeven op de kermis,
dat vonden velen nog mooier ! De zes-
jarige Pien Kranenberg wilde trou-
wens ook wel geld voor de vakantie be-
waren. De 12 jarige Jordi Beernink ver-
kocht met nog ‘een uur te gaan’ al
voor 80 euro. Of hij volgend jaar weer
op de braderie terug komt, wist hij
nog niet. Vader en moeder verwach-
ten het wel, want zo spraken de ou-

ders ‘ we houden vandaag nog veel
speelgoed over. Dat kunnen we vol-
gend jaar wel weer voor de braderie
gebruiken, want het ziet er niet naar
uit dat Jordi er het komend jaar een
broertje of zusje bij krijgt, ha, ha’! 

Het was zaterdagmiddag gezellig druk
op deze kinderbraderie. De braderie-
commissie had in het centrum van
het dorp 60 stands laten plaatsen,
waar de jeugd de talrijke boeken, puz-
zels, speelgoed e.d. in de verkoop deed.
De mini- standhouders toonden zich
na afloop, ondanks een hevige plens-
bui midden op de middag, redelijk te-
vreden. Tetske Biggelaar ( 7 ) en Bo

Brugman ( 6 ) hebben een andere be-
stemming voor het geld.. ‘We kopen er
een cadeau voor papa en mama voor’,
zo vertelden ze. Matthijs ( 7 ) en Pieter
Bikkel ( 5) sparen voor een crossfiets.
De 14 jarige Tino Rouwenhorst is al
met ‘later’ bezig. ‘Ik zet het geld op de
bank’, zo zegt hij met volle overtui-
ging. Gijs Bekker ( 11 ) en Anna Em-
manouil ( 9 ) gebruiken de opbrengst
van de braderie om het de komende
weken tijdens de vakantie weer uit te
geven. Patrick Groot Jebbink vertelde
vol trots dat hij deze middag zijn ei-
gen stand had opgebouwd!.

Kinderen met braderie zakcentje
snel naar de kermis

Voor de deelnemers een geluk dat
men zondagmorgen al vanaf 10.00
uur kon starten voor de Zomertocht.
Toen was het nog mooi weer ! Onder
de deelnemers veel toeristen die een
tocht met een lengte van circa 40 kilo-
meter richting Almen, Lochem, Ruur-
lo kregen voorgeschoteld. De organisa-

tie VRTC De Achtkastelenrijders had
een route over veel onverharde wegen
uitgezet. Start en finish waren bij De
Herberg in Vorden. De club beschikt
sinds enige tijd ook over een viertal
tandemfietsen, waardoor mensen
met een beperkt gezichtsvermogen
onder leiding kunnen meefietsen.

Waarschijnlijk ten gevolge van de wis-
selende weersomstandigheden werd
hier zondagmorgen geen gebruik ge-
maakt. 
Wil men bij een volgende tocht wel
meedoen dan kan men zich aanmel-
den bij Jan Klein Wassink telefoon
0575- 464291.

Zomertocht met ruim honderd deelnemers



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

Adres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)

tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 3
Nr. 30, 22 juli 2008

De gemeente biedt bij verloting
negen bouwkavels aan, liggend in
het bestemmingsplan De Wogt II 
in Wichmond. Het gaat om zeven
bouwkavels voor de bouw van
vrijstaande woningen (waarvan vijf
ruimte voor ruimte kavels) en twee
bouwkavels voor de bouw van ge-
schakelde woningen. Bij alle kavels
bent u vrij in de keuze van architect
en aannemer. 

De bouwkavels staan op de verkave-
lingstekening die u hiernaast, maar
ook uitgebreid vindt op onze website
onder infobalie/plannen en projec-
ten. De grondprijs is gebaseerd op
het prijspeil van 1 januari 2008 en
een jaar geldig. Houdt u er rekening
mee dat de overheid van plan is met
ingang van 2009 de BTW met één
procent te verhogen. Die verhoging
moet de gemeente dus doorbereke-
nen als de grondverkoop pas na 1 ja-
nuari 2009 wordt afgerond. De ge-
meente is nog in overleg met Pro-
Wonen over de uitgifte van de wo-
ningbouwkavels met kavelnummer
7 tot en met 17 ten behoeve van on-
der andere starterswoningen.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is nog niet
inwerkinggetreden, maar wel op
22 mei jl. door de raad gewijzigd
vastgesteld. Het raadsbesluit ligt tot
en met 23 juli ter visie voor het indie-
nen van bedenkingen bij Gedepu-
teerde Staten. Na afloop van de ter-

visielegging beslist Gedeputeerde
Staten omtrent goedkeuring. Tegen
dit besluit staat daarna nog beroep
open bij de Raad van State. Als geen
beroep wordt ingesteld, is het plan
onherroepelijk en kunnen bouwaan-
vragen op basis van het bestem-
mingsplan worden afgehandeld. Te-
gen het ontwerpbestemmingsplan
zijn geen zienswijzen ingediend. De
kans op bedenkingen, beroep en
daarmee vertragingen in de verdere
procedure is daardoor klein. Naar
verwachting start het bouwrijpma-
ken van het plangebied in de maan-
den augustus-oktober. Het verlenen
van de eerste bouwvergunningen
lijkt in het najaar mogelijk.    

Voorwaarden 
Op deze verloting is het 'Lotings-
reglement particuliere bouwkavels
gemeente Bronckhorst 2008' van
toepassing. Voor de ruimte voor
ruimte kavels geldt in afwijking van
het lotingsreglement dat geen bin-
dingseisen worden gehanteerd, dus
iedereen mag meedoen. Voor de an-
dere kavels gelden de bindingseisen
voor de overige kernen (artikel 5 lid 2
van het reglement). Dat betekent dat
de kavels eerst één jaar aan ge-
gadigden met een maatschappelijke
en/of economische binding aan de
woonkern Wichmond worden aan-
geboden. 

Voor de kavels bedoeld voor de
geschakelde woningen hanteren
wij dezelfde regels als voor twee-on-
der-één kapwoningen. 

Inschrijving
Als u belangstelling heeft voor één
van de bouwkavels, kunt u een
volledig ingevuld inschrijfformulier
inleveren bij de gemeente. Voor de
ruimte voor ruimte kavels is een
apart inschrijfformulier opgesteld.
De inschrijfperiode sluit op 5 sep-
tember 2008. Onvolledig ingevulde
of te laat ingekomen formulieren
leggen wij terzijde. Ook nemen wij
formulieren niet in behandeling als
het inschrijfgeld niet voor genoemde
datum is ontvangen. Zorgt u ervoor
dat u het inschrijfformulier com-
pleet met de gevraagde bijlagen
indient en dat voor genoemde datum
€ 100,- inschrijfgeld op de rekening
van de gemeente is bijgeschreven!

Loting
Op 11 september 2008 om 13.30 uur
verricht de notaris de loting in het
gemeentekantoor voor de volgorde
van de optiegesprekken.

Inlichtingen
Een informatiepakket met daarin
onder andere het reglement,
inschrijfformulier en verkavelings-
tekening kunt u vanaf 22 juli 2008
downloaden via www.bronckhorst.nl
of opvragen bij de gemeente, afdeling
Ruimtelijke en economische ontwik-
keling, de heer A. Colenbrander, 
tel. (0575) 75 03 66. Ook kunt u een
formulier afhalen bij de balie van
de afdeling Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling in het gemeente-
kantoor of bij de receptie van het
gemeentehuis. Op de website kunt u
onder infobalie/plannen en projecten
informatie vinden over het bestem-
mingsplan De Wogt II in Wichmond.

Uitgifte bouwkavels particulier opdrachtgeverschap
De Wogt II in Wichmond

De glasbak op de hoek Molenstraat/ Bur-
gemeester Galleestraat in Vorden wordt
binnenkort verwijderd. De reden hiervoor
is dat deze weinig meer gebruikt wordt en
het pand en perceel waar de glasbak staat
een nieuwe eigenaar hebben gekregen.
Vroeger was hier een slijterij gevestigd,
een winkel waar de glasvoorziening bij
paste. Nu komt er een kantoor/kleding-

winkel die de ruimte die de glasbak inneemt
nodig heeft. 

In Vorden zijn bovendien meedere voor-
zieningen voor het wegbrengen van glas
die deze glasbak compenseren. Zo kunt u 
uw glas in het dorp brengen naar de milieu-
parkjes (achter de Super De Boer en bij de
kruising Dr. C. Lulofsweg/Hoetinkhof).

Glasbak Molenstraat/Burg. Galleestraat
Vorden verdwijnt

Bouwkavels Kavelnummers Grootte  (m2) Grondprijzen (per m2, excl. BTW)

Ruimte voor ruimte Kavels (vrijstaand) 29, 31, 38, 40, 42 Circa 800 - 1000 € 200,-

Kavels (vrijstaand) 25, 27 Circa 320 - 390 € 225,-

Kavels (geschakeld) 3, 5 Circa 490 - 650 € 195,-



Tijdens het evenement Samenloop voor Hoop medio juni
in Wichmond  is in de sporthal 24 uur lang door verschil-
lende inwoners uit de gemeente Bronckhorst gewerkt 
aan twee enorme schilderijen. Deze speciale Samenloop-
schilderijen bestaan beide uit drie panelen en de gemeente
exposeert deze van 15 juli t/m eind september in de hal
van  het gemeentehuis. Alle inwoners van Bronckhorst
kunnen een kijkje nemen om de schilderijen te bewonderen.
Ook is het mogelijk om de schilderijen te kopen! De schil-
derijen zijn in totaal 6 x 2,5 m of per afzonderlijk paneel 
2 x 2,5 m. Twee panelen kopen kan ook, het schilderij is
dan 4 x 2,5 m. Bedrijven, verenigingen of particulieren

kunnen in de genoemde periode een bod uit brengen op
de schilderijen! Uw bod kunt u tot eind september depo-
neren in de bus die in de hal van het gemeentehuis staat
of mailen naar e.pierik@bronckhorst.nl. 

De opbrengst is bestemd voor het goede doel van het
evenement: de kankerbestrijding (KWF).

De gemeente maakt de opbrengst van de veiling begin
oktober bekend en maakt het eindbedrag dan ook over
aan het KWF.

Bewonder Samenloop voor Hoop-schilderijen
in gemeentehuis en doe een bod om er één 
te bemachtigen

Bent u net in Bronckhorst komen
wonen of gaat u binnen de gemeente
verhuizen, dan kan het zijn dat u
nieuwe groene en grijze afval-
containers nodig heeft of deze wilt
omruilen voor een ander volume. Hoe
gaat dat in z'n werk in Bronckhorst? 

Behalve bij nieuwbouw en hoogbouw,
staat op elk adres een grijze container
voor restafval en een groene container
voor het GFT-afval. Deze containers
zijn door de gemeente in bruikleen
gegeven en gekoppeld aan het adres.
Bij verhuizing moeten de containers
bij de woning blijven staan. De
gemeente voerde begin dit jaar het
volumesysteem in. Hierbij kunt u
door uw afval zo goed mogelijk te
scheiden wellicht volstaan met
kleinere containers. U kunt kiezen
voor containers van 80, 140 of 240
liter. Het volume van de containers
is bepalend voor de afvalstoffen-
heffing die u jaarlijks moet betalen.
Voor een grote container betaalt 
u meer dan voor een kleine
container. 

Op uw verzoek worden afvalcontai-
ners geplaatst, dan wel omgeruild.
Het aanvragen van containers kunt
u regelen door een formulier in te
vullen en op te sturen naar de
gemeente of naar afvalinzamelaar
Berkel Milieu. Voor het wijzigen van

de grootte van de containers of het
aantal containers moet u het beno-
digde formulier opsturen naar Ber-
kel Milieu. Als op uw nieuwe adres
nog geen containers staan, stuurt u
een aanvraagformulier op naar de
gemeente. Beide formulieren kunt u
aanvragen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving van de
gemeente. Of krijgt u bij het informa-
tiepakket voor nieuwe inwoners dat
de gemeente uitreikt of verstuurd
als een verhuisbericht binnenkomt.

Oud papier container
Op de meeste adressen staat ook
een container voor de huis-aan-huis
inzameling voor oud papier. Deze con-
tainer is niet verplicht. Als u wel/geen
oud papier container wenst, kunt u
dit ook op het formulier aangeven. 

Hoogbouw
Bij appartementengebouwen staat
veelal een verzamelvoorziening voor
de afvalinzameling. Is uw nieuwe
adres een appartement en staat
daar een verzamelcontainer, dan
hoeft u niets te doen. De afvalstoffen-
heffing is in dit geval standaard
gebaseerd op het tarief van een 140
liter grijs en 80 liter groen container.

Hoe en wanneer het huishoudelijke
afval in de gemeente wordt opge-
haald, staat in de afvalkalender.

Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet
ruimtelijke ordening in werking
getreden. In komende edities van
Contact vindt u op deze gemeente-
pagina's meer informatie over de
wijzigingen die daaruit voortvloeien.
Ook op de website van het ministerie
van VROM (www.vrom.nl) vindt u uit
voerige informatie over de nieuwe Wro.

Belangrijke elementen uit de wet
zijn:
• 'Decentraal wat kan, centraal wat

moet'. Meer ruimte en verant-
woordelijkheid dus voor het lokale
bestuur voor zaken die op lokaal
niveau liggen. Aan de andere kant
ook de nieuwe bevoegdheid van
rijk en provincie om bestemmings-
plannen te maken (zogenaamde
'inpassingsplannen') voor zaken
die van rijks- en provinciaal
belang zijn en ook een rijks- en
provinciale verantwoordelijkheid
betreffen

• Verkorting procedures, doordat
onder andere het vereiste van
goedkeuring van bestemmings-
plannen door de provincie is
vervallen

• Publicatie van ruimtelijke plannen
ook via de elektronische weg
(gemeentelijke website,
www.bronckhorst.nl)

De nieuwe wet kent niet meer de
bekende artikel 19 vrijstelling.
Daarvoor in de plaats is er wel een
alternatief, het zogenaamde project-
besluit, waar evenwel meer rand-
voorwaarden aan verbonden zijn.

Om een goede uitvoering ter kunnen
geven aan de nieuwe wet heeft de
gemeenteraad in zijn vergadering
van 26 juni jl. een aantal besluiten
genomen. Zo heeft zij de bevoegd-
heid tot het nemen van project-
besluiten gedelegeerd aan b en w.

Hetzelfde is het geval voor de bij die be-
sluiten behorende bevoegdheid om
al dan niet een exploitatieplan op te
stellen. Het delegatiebesluit is wel
gebonden aan voorwaarden. Zo geldt
het alleen voor projecten die onder-
deel vormen van of direct voortvloei-
en uit door de raad van Bronckhorst
c.q. de raden van de voormalige ge-
meenten Hengelo, Hummelo en
Keppel, Steenderen, Vorden en Zel-
hem vastgestelde planologische
structuurschetsen, structuurplan-
nen, ruimtelijke beleidsvisies, ont-
wikkelings- of structuurvisies. Bij
twijfel over de interpretatie beslist
de gemeenteraad.

Het delegatiebesluit van de
gemeenteraad luidt als volgt:
1.De bevoegdheid tot het nemen van

projectbesluiten te delegeren aan

het college, met de verplichting
voor b en w dat zij van elk door hen
genomen projectbesluit mede-
deling doen aan de raad in de
eerstvolgende raadsvergadering.
Deze bevoegdheid geldt alleen
voor die projecten die onderdeel
vormen van of direct voortvloeien
uit door de raad van Bronckhorst
c.q. de raden van de voormalige
gemeenten Hengelo, Hummelo en
Keppel, Steenderen, Vorden en
Zelhem vastgestelde planologische
structuurschetsen, structuur-
plannen, ruimtelijke beleidsvisies,
ontwikkelings- of structuurvisies.
Bij twijfel over de interpretatie
beslist de gemeenteraad.

2.de bij de besluiten onder 1 beho-
rende bevoegdheid, tot het al dan
niet vaststellen van een exploitatie-
plan, tevens te delegeren aan b en w.

Nieuwe Wet ruimtelijke ordening

Onder andere voor bebouwde kommen zijn bestemmingsplannen van kracht.

Woensdag 30 juli a.s. staat van
10.30 tot 16.00 uur in het teken van
Koen Kampioen, de bekende voet-
baller uit de boeken van Fred Diks.
IJsboerderij 't Riefel in Hengelo
(Gld) is dan het 'mekka voor spor-
tievelingen', want er staan tiental-
len sportieve spelletjes langs het
Koen Kampioen wandelpad opge-
steld. Onder andere met voetbal-
len, schiet 'm erin, vingervoetbal
en dartspel kunnen kids zich deze
dag uitleven. Uiteraard mag een

heerlijk ijsje niet ontbreken. 
Jij komt toch ook?
De Koen Kampioen Dag is geschikt
voor kinderen tussen de 6 en 12
jaar, plus natuurlijk ouders. 
IJsboerderij 't Riefel stelt het zeer
op prijs als u uw kinderen vooraf
opgeeft. 
Entree € 5,- per kind (met kor-
tingsbon € 4,-) begeleiding gratis

Meer informatie: 
www.vvvbronckhorst.nl

Nieuwe afvalcontainers of deze omruilen,
hoe werkt dat?

Koen Kampioentocht voor sportievelingen!



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning dan raden wij u aan van te voren telefonisch
een afspraak te maken bij de betreffende afdeling. Het kan zijn dat voor de beantwoording van
uw vraag archiefgegevens nodig zijn, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt
(bijvoorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, inzameling van voedselpakketten ten behoeve van de Nationale Voedselactie

2008 bij plaatselijke supermarkten, 6, 7 en 8 november, Dorcas Hulp Nederland
• Drempt, Kruijsakker, afsluiten van de weg, tussen de Zomerweg en de drempel, vanwege een

buurtfeest, 6 september 12.00 uur tot 7 september 2008 12.00 uur, mevr. S.L.M. Snelder
• Hengelo (Gld), afsluiten van de Vloed en de Dreef vanwege een buurtfeest, 6 september 15.00 uur

tot 7 september 2008 12.00 uur, H.W.M. van de Weer 
• Kranenburg, Ruurloseweg 115, tijdelijk plaatsen tent voor een familiefeest, 26 t/m 29 septem-

ber 2008, hotel/restaurant Bakker 
• Steenderen, Burg. Buddinghplein, snuffelmarkt/braderie, 24 augustus 2008 van 11.00 tot 17.00 uur,

Rezi Organisaties B.V.
• Vierakker, Ludgerusgebouw, rommelmarkt voor kinderen, 27 augustus 2008, V.O.F. Ludgerus
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 37, kerstmarkt, 14 december 2008 van 11.00 tot 16.00 uur,

M. Bakker 
• Vorden, Galgengoorweg 13, tijdelijk plaatsen tent voor een familiefeest, 30 augustus 2008,

hotel/restaurant Bakker
• Vorden, Horsterkamp, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor de verkoop van zwak-

alcoholische dranken tijdens de Castle fair, 20 t/m 24 augustus 2008, A. Reijnders 
• Vorden, Kerkstraat, modepresentatie, 6 september van 14.00 tot 16.30 uur en 7 september 2008

van 14.00 tot 17.00 uur, stichting Cultuurfonds Vorden
• Zelhem, 12 oktober 2008, optredens op podium en tentoonstellen oldtimers van 12.00 tot 22.00

uur, afsluiten voor alle verkeer van diverse straten in het centrum vanwege een 'open zondag'
van 09.00 tot 19.00 uur, ondernemersvereniging Zelhem 

• Zelhem, de Toorn, afsluiten van de weg in verband met een buurtfeest, 30 augustus 2008,
K.A. Postema 

• Zelhem, Markt, ontheffing verkoop zwak-alcoholische dranken t.b.v. de Zelhemse zomerfeesten
en de Achterhoek Spektakeltoer, 19 en 27 juli en 2 augustus 2008, E.J.D. de Gee 

• Zelhem, Pluimersdijk 2, aanvraag drank- en horecavergunning, V.O.F. Radstake

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.  

Bouwvergunningen 
• Baak, Dollemansstraat 15, gedeeltelijk veranderen van een vrijstaande enkele woning tot een

dubbele woning
• Drempt, Rijksweg 20A, veranderen showroom-magazijn
• Halle, Roggestraat 25, vergroten garage met carport
• Halle, Tarwestraat 17, bouwen woning
• Hengelo (Gld), Gompertsdijk 6, veranderen woning
• Vorden, Baakseweg 12, vergroten rundveestal
• Vorden, de Boonk 7, plaatsen erker
• Vorden, Julianalaan 9, vergroten woning
• Vorden, Molenweg 13, gedeeltelijk vergroten woning
• Wichmond, Hackforterweg 25, plaatsen hekwerk
• Zelhem, Banninkstraat 9, verbouw berging
• Zelhem, Groen van Prinstererstraat 46, vernieuwen berging en bouwen carport
• Zelhem, Jacob van Ruysdaelstraat 19, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Prunushof 82, vergroten woning

Aanvragen

B en w zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van: 

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 39A, voor het aanbieden van dagbesteding voor dementerenden,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 24 juli t/m
20 augustus 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Brunsveldweg 9, voor het planologisch mogelijk maken van de bestaande minicamping

Boerderijcamping Brunsveld ten behoeve van 15 mobiele kampeermiddelen/campers, 
geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Zelhem herziening 1988'

• Wichmond, De Wogt II, voor het bouwrijpmaken en andere voorbereidende werkzaamheden,
geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden' en 'Wichmond 'De Wogt' 1993'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 24 juli t/m 
3 september 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij 
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

Inzien van stukken:
Bent u tijdens de openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, tel. (0575) 75 02 50. De stukken kunt u ook downloaden via onze website
www.bronckhorst.nl onder infobalie/plannen en projecten/ruimtelijke plannen. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovenstaande te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo (Gld), Koningsweg 1, voor het bouwen van een veestalling, stallingsruimtes en een

schuur, vrijstelling wegens overschrijden bestemmingsplanbepaling voor de maximaal toege-
stane goothoogte voor bijgebouwen bij de woning. Het betreft een vrijstellingsbevoegdheid
opgenomen in artikel 6, lid 1 (vrijstelling nummer 1) van de planvoorschriften van het geldende

Voorgenomen vrijstellingen

bestemmingsplan 'Buitengebied 2006; Koningsweg 1 Hengelo (Gld)'
• Vorden, Maalderinkweg 4, voor het bouwen van een melkveestal, vrijstelling wegens overschrijden

van de bestemmingsplanbepaling voor de maximaal toegestane nokhoogte. Het betreft een
vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 17, lid 1 onder punt 2 van de planvoorschriften
van het geldende bestemminsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

Deze bouwplannen liggen vanaf 24 juli t/m 20 augustus 2008 tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

• Laag-Keppel, Eldrikseweg 7, voor het bouwen van een tweede bedrijfswoning, door vrijstelling
is het mogelijk een tweede bedrijfswoning te realiseren op dit perceel, met een nokhoogte van
9,50 m. Het betreft vrijstellingsbevoegdheden opgenomen in artikel 8, lid 3, sub a respectievelijk
artikel 5, lid 1, sub c van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied
Hummelo en Keppel 1998' en 'Buitengebied Hummelo en Keppel, correctieve herziening 2006'

• Vorden, Oude Zutphenseweg 2B, voor het vergroten van een woning en het bouwen van een ber-
ging, vrijstelling voor gevraagde hoogtevergroting van de woning. Het betreft een vrijstellings-
bevoegdheid opgenomen in artikel 3, lid 4 van de planvoorschriften van het geldende bestem-
mingsplan 'Buitengebied 1982'. De aanwezige woonbebouwing valt onder de overgangsbepaling,
artikel 6, van het bestemmingsplan

De ontwerpbesluiten liggen vanaf 24 juli t/m 3 september 2008 tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

• Zelhem, Talmastraat 1, voor het plaatsen van een noodlokaal, door vrijstelling is het mogelijk
het gebouw in de erfgrens te situeren. Het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in
artikel 7, lid 3 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002'

Het bouwplan ligt vanaf 24 juli t/m 6 augustus 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Oude Zutphenseweg 2B, voor het vergroten van een woning en het bouwen van een

berging, vrijstelling wegens overschrijding van de maximaal mogelijke uitbreiding van de
oppervlakte en de inhoud van de woning. Het betreft een vrijstelling van het bepaalde in het
geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1982'. De aanwezige woonbebouwing valt onder 
de overgangsbepaling, artikel 6, van het bestemmingsplan

Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 24 juli t/m 3 september 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving

Inzien van stukken:
Bent u tijdens de openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling Veiligheid, vergunningen en 
handhaving, tel. (0575) 75 02 50. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovenstaande te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 15 juli 2008:
• Steenderen, Burgemeester Buddingh'plein, marktpop, 19 juli van 20.00 tot 01.00 uur en 

20 juli van 13.00 tot 20.30 uur, afsluiten Burgemeester Buddingh'plein van 19 juli 08.00 uur tot 
20 juli 2008 24.00 uur, café Heezen 

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 15 juli 2008:
• Vorden, Het Stroo 19, vergroten woning/berging
Verzonden op 16 juli 2008: 
• Vorden, Burgemeester van Arkelplein ong., plaatsen speelcombinatie, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 15 juli 2008:
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 35, gedeeltelijk vernieuwen schuur
Verzonden op 17 juli 2008: 
• Halle, Molenweg 6, bouwen mestopslagsilo
• Vierakker, Koekoekstraat 13, aanbouw voor een melkrobot en verplaaten van mestsilo
• Zelhem, Blekweg ong., bouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening/vrijstellingsbesluit van 5 juni 2007

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 15 juli 2008:
• Vorden, de Eldersmaat 3, bouwen ligboxenstal

Sloopvergunningen 
Verzonden op 14 juli 2008:
• Vorden, Smidsstraat 2, geheel slopen bedrijfspand en Smidsstraat 6 t/m 16, geheel slopen zes

woningen, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 16 juli 2008: 
• Halle, Halseweg 47, geheel slopen schuur en afdak, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Ruurloseweg 8-12, geheel slopen stoffeerderij en gedeeltelijk slopen showroom, 

komt asbesthoudend afval vrij 
Verzonden op 17 juli 2008:
• Zelhem, Industriepark 14, gedeeltelijk slopen (verwijderen asbesthoudende materialen) ketelhuis

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 18 juli 2008:
• Halle, Dorpsstraat 17, uitbreiding van de keuken
• Hummelo, Zelhemseweg 19, verbouw van het achterhuis

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 17 juli 2008 voor:
• Zelhem, Heidenhoekweg 10, verbranding nabij eerder genoemd perceel

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Kapvergunningen
Verzonden op 17 juli 2008:
• Hengelo (Gld), Handwijzersdijk 4, vellen van één berk en twee acacia's, herplant verplicht: 

twee inlandse eiken of beuken
• Hoog-Keppel, Prinsenweg 14 en 16, vellen van circa 40 diverse bomen, herplant verplicht: 

acht bomen volgens beplantingsplan
• Steenderen, Weijerspad 2, vellen van één wilde sering, herplantplicht: volgens nader te bepalen

beplantingsplan
• Vorden, Deldenseweg 8, afzetten van 45 are elzen en essen, uitloopplicht
• Vorden, het Gulik 7, vellen van één lijsterbes, één beuk, twee berken en twee dennen, geen

herplantplicht
• Zelhem, Hummeloseweg 30, vellen van één eik, herplantplicht: één kersenboom en 

haagbeuk
Rectificatie
Verzonden op 10 juli 2008:
• Drempt, kerkhof protestantse gemeente, vellen van één paardenkastanjeboom, noodkap,

herplant verplicht: één beuk
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 51, vellen van één populier en vier wilgen, geen herplantplicht

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Zelhem, tijdens de Achterhoek Spektakel Toer is de Palmberg op 27 juli 2008 van 12.00 tot

24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar  
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij 
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke
verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouw- en sloopvergunningen) 
of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en 
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. 
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Ontwerpbesluit voor ontheffing (artikel 3.6, lid 1, onderdeel c van de Wet
ruimtelijke ordening)
B en w zijn van plan ontheffing van een bestemmingsplan te verlenen voor:
• Hengelo (Gld), Sint Michielsstraat 6, het aanleggen van parkeerplaatsen bij basisschool De Leer,

geldend bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 24 juli t/m 3 septem-
ber 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze 
afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op 
www.bronckhorst.nl/infobalie/plannen en projecten/ruimtelijke plannen.

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerp-
besluit naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Bestemmingsplannen

Verharden Hamsveldseweg, tussen Ruurloseweg en Kerkweide, 
in Kranenburg
B en w besloten op 8 juli jl. inspraak te verlenen op de voorgenomen reconstructiewerkzaamheden
op de Hamsveldseweg, tussen de Ruurloseweg en de Kerkweide. De weg wordt voorzien van een
asfaltconstructie en ingericht als woonstraat. 

Inspraak
Het reconstructieplan ligt van 21 juli t/m 18 augustus 2008 (gedurende vier weken) ter inzage in

Verkeer

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 24 juli
t/m 3 september 2008 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41
Wet milieubeheer ter inzage:
• Hengelo (Gld), Sarinkdijk 19, voor het uitbreiden van een zoogkoeienhouderij met een onderhouds-

bedrijf ten behoeve van de golfbaan waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 3, voor het veranderen van een melkrundveehouderij waarop

het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
• Zelhem, Halseweg 33A, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij waarop het Besluit

landbouw milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
24 juli t/m 3 september 2008 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Halle, Westendorpseweg 19, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

voor een melkrundveehouderij
• Hengelo (Gld), Moatweg 6, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een veehouderij
• Zelhem, Akkerweg 3A, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

veehouderij

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in hun directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergun-
ningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 4 september 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikkingen.

Wet milieubeheer

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente
Bronckhorst 2007
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in haar vergadering van 24 april jl. een aantal wijzigingen
in de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2007
vastgesteld.
De wijzigingen betreffen:
• herzien van de definitie van algemene voorziening
• het opnemen van de mogelijkheid om naast het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) een andere

adviesinstantie te contracteren
• herzien van een tekstuele onjuistheid in artikel 33, lid 4
• opnemen van artikelnummers uit het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

gemeente Bronckhorst waarna wordt verwezen.

De wijzigingen in de Verordening treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 
24 april 2008.

De Verordening ligt voor iedereen ter inzage bij de griffie in het gemeentehuis en is tegen betaling
van de kosten (leges) verkrijgbaar. Ook is de Verordening via www.bronckhorst.nl te down-
loaden.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

het gemeentekantoor, bij de afdeling Openbare werken. U kunt gedurende deze termijn uw
zienswijze geven over de reconstructiewerkzaamheden.

Tijdelijke afsluitingen
In verband met stofoverlast en overlast door sluipverkeer zijn van 22 juli tot eind september
2008, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Zelhem, Neuzendijk (vanaf de Populierenweg tot aan de Velswijkweg) 
• Zelhem, Populierenweg (vanaf de Neuzendijk tot aan de Velswijkweg) 
• Zelhem, Schovenweg (vanaf de Terborgseweg tot aan de Lageweg)

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten
maatwerk meubels
maatwerk keukens 

inbouwkasten
kastwanden

meubelmakerij

vakmanschap op maat

Schuttestraat 22 - Vorden
tel. 06 - 10 03 77 92www.debovensteplank.com

info@debovensteplank.com
Ruurloseweg 1, 7255 DE Hengelo Gld.

T 0575 46 12 32, www.schroder-mode.nl

op de hele zomercollectie van MAC BC

nu 50% kor t ing

Kunst en Cultuur in Bronckhorst!
Titel: Leuk voor uw kinderen: Smoks Hanne Dag in Zelhem!
Woensdag 23 juli, aanvang 14.00 uur, locatie Museum Smedekinck.
Heksenwaarzegger, Schminken, Vliegen op springkussen en nog veel meer.
Kosten € 5,= per kind (€ 4,= met kortingsbon)
Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

P A R E L  V A N  D E  W E E K

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl
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TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

GRATIS BUITENZONWERING
BIJ EEN DAKRAAM-ROLGORDIJN CASSETTESYSTEEM

Dit fantastische cassettesysteem, geschikt 
voor VELUX® dakramen, is traploos verstelbaar, 
uiterst nauwkeurig en ook nog eens bijzonder 
maatvast. Het systeem is uiteraard helemaal 
lichtdicht en er is een grote keuze uit verduis-
terende en lichtregulerende stoffen.

Als u nu een dakraam-rolgordijn cassettesy-
steem bestelt, geschikt voor VELUX® dakramen, 
krijgt u er geheel GRATIS een bijpassende 
warmte- en geluidwerende buitenzonwering 
bij! Laat uw kans op een GRATIS buitenzonwe-
ring niet voorbijgaan en breng nu een bezoek 
aan onze showroom. 

Dakraam-rolgordijn
cassettesysteem

Buitenzonwering

Onze openingstijden zijn:  Ma t/m do 8.30 uur – 17.30 uur, 
Vrijdag 8.30 uur – 20.00 uur, Zaterdag 8.30 uur – 16.00 uur

Zelhemseweg 21, 7255 PS  Hengelo (gld), 

Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl

HARMSEN

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat

zij de ontwerpbeschikking hebben opgesteld op de

aanvraag om vergunning van Aviko B.V.

Het gaat hier om een aanvraag om vergunning ingevolge

de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking

hebben van een inrichting. Het betreft de inrichting

Gronddepot Baak.

De activiteiten van de inrichting bestaan uit het tijdelijk

opslaan van van buiten de inrichting afkomstige

tarragrond met een maximale opslagcapaciteit op enig

moment van 12.000 ton. De inrichting is gelegen aan de

Rozenstraat 5 te Baak.

De ontwerpbeschikking houdt in dat de gevraagde

vergunning wordt verleend onder voorschriften en

beperkingen. 

Inzage
De vergunningaanvraag, de ontwerpbeschikking en de

stukken die daarbij horen, liggen ter inzage van 24 juli

2008 tot en met 3 september 2008.

Bij de gemeente Bronckhorst:

Bezoekadres: Gemeentekantoor, Banninkstraat 24a te

Hengelo Afdeling Veiligheid Vergunningen en

Handhaving

Tijden: maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 15.00

uur , vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur, alsmede na

telefonische afspraak (tel. (0575)  75 02 87).

Bij de provincie Gelderland:

Bezoekadres: Informatiecentrum in het Huis der

Provincie, Markt 11 te Arnhem;

Tijden: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur,

vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Zienswijzen
Gedurende zes weken met ingang van de dag van

terinzagelegging, kan een ieder naar keuze schriftelijk of

mondeling zijn of haar zienswijze over de ontwerp-

beschikking naar voren brengen. Ingediende zienswijzen

worden met de stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden aan

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090,

6800 GX Arnhem, onder vermelding van het

registratienummer dat onderaan deze kennisgeving staat.

De zienswijzen kunnen ook gefaxt worden naar nummer

(026) 359 83 50.

Voor een mondelinge zienswijze, voor een mondelinge

toelichting of voor het maken van een afspraak voor

inzage buiten kantooruren kunt u contact opnemen 

met de heer T. Achterkamp (tel. (026) 359 85 68) of 

de heer A. Sulter (tel. (026) 359 85 68) of met het

Bureau Procedure Ondersteuning (tel. (026)  359 83 48)

van de dienst Milieu en Water.

Verdere procedure
Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of mondeling

zienswijzen naar voren brengen tegen de ontwerp-

beschikking, kunnen tegen de later vast te stellen

definitieve beschikking beroep instellen, mits wordt

aangetoond dat men belanghebbende is. Volgens de

Algemene wet bestuursrecht is een belanghebbende

diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is

betrokken.

Verder kunnen belanghebbenden die nu geen

zienswijzen inbrengen, te zijner tijd tegen die

onderdelen van de definitieve beschikking beroep

instellen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking

gewijzigd worden vastgesteld.

Arnhem, 10 juli 2008 - 

zaaknr. MPM14209/2008-005653

Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht

Gronddepot Baak

KENNISGEVING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

Je verdient méér 
in je vakantie! 

Sensire zoekt
Vakantiekrachten.

Kijk voor meer informatie op 
www.sensire.nl.

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

MOLENHOEK TEL (0575) 46 12 05  FAX (0575) 46 46 12

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

1983 ALBERT HEIJN 25 JAAR IN HENGELO  2008

WEDUWE VISSER
JONGE JENEVER of VIEUX

2 FLESSEN à 1 liter NU  17.98

AH PERLA PADS
KOFFIE

zak 36 stuks

van 2.57 voor  1.99

PAMPERS 
LUIERS
3 stuks

van 29.97 voor 21.99

AH Rb
APPELFLAPPEN
doos 4 stuks

van 3.56 voor  2.80

SHOARMA of
GYROS vlees
pak kg

van 6.49 voor  3.99

SPEKTAKEL... GEWOON BIJ ALBERT HEIJN!
FEEST M.I.V. 30 JUNI A.S. 25 WERKDAGEN LANG

VERLOTEN WIJ ELKE DAG ÉÉN GLOEDNIEUWE
24 INCH JONGENS- OF MEISJESFIETSNAAM:

TELEFOONNUMMER:

MOBIEL NUMMER:

BIJ TREKKING GEEN GEHOOR 

TREKKEN WIJ DOOR 2525 DEZE WEEK 2 FIETSLOTEN BIJ € 15,- !

Ruurloseweg 1, 7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32, www.schroder-mode.nl

op de hele zomercollectie van CARBONE  NTS  FALINO

nu 50% kor t ing
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We hebben geconstateerd dat de zaak
voldoende mogelijkheden tot verdere
groei biedt. We beschikken over 16 ka-
mers. De afgelopen maanden hadden
we een bezetting van 70 procent. We
zijn ervan overtuigd dat we richting
toekomst tot 100 procent kunnen
doorgroeien. Ook in de niet-zomer-
maanden voldoende potentieel om de-
ze doelstelling te halen’, zo zegt Peter
Mooij. Hij vindt van zich zelf over vol-
doende ervaring te beschikken om er
een succesvol hotel- restaurant van te
maken. Zegt hij: ‘Ik ben al vanaf mijn
vijftiende jaar ambulant-kelner. Ik heb
in diverse horeca- gelegenheden als
freelancer gewerkt. Veel opgestoken
en bovendien heb ik het bij iedereen
altijd goed naar de zin gehad, zo ook
de afgelopen tijd hier’, aldus Peter.

Vriendin Miranda geboren en getogen
in Gorssel had in haar prille jeugd
twee doelen voor ogen, ofwel ik word
kapper of verpleegkundige! Miranda: ‘
Het werd geen van beide. Mijn moeder
Willy werkt al jaren bij Boode in
Bathmen in de horeca. Daardoor werd
bij mij ook de belangstelling voor dit
vak gewekt. Ik heb toen met succes in
Apeldoorn de vierjarige opleiding aan
de middelbare hotelschool gevolgd.

Vervolgens elders, onder andere in
Limburg in de praktijk de nodige erva-
ring opgedaan en sinds 2006 ook hier
bij de ‘Gravin van Vorden’, zo zegt ze.
Zowel bij Peter als Miranda straalt het
enthousiasme er vanaf nu ze de moge-
lijkheid hebben om samen het hotel-
restaurant te runnen.

De taken zijn inmiddels verdeeld. Bij
Peter ligt het accent op de bediening,
de service richting de gasten, terwijl
Miranda onder meer de rol van gast-
vrouw, daarnaast de afspraken, admi-
nistratie e.d. voor haar rekening
neemt. Miranda: ‘De afgelopen weken
ben ik druk bezig geweest om de ‘Gra-
vin van Vorden’ op diverse booking- si-
tes te introduceren. Daar worden de
mogelijkheden en arrangementen
aangegeven. Wat zo leuk is, we staan
ook in Duitsland op de site en dat
heeft al een aantal interessante boe-
kingen opgeleverd. We willen in die
richting dan ook verder gaan. 

Vorden en omgeving heeft natuurlijk
qua natuurschoon veel te bieden en
daar spelen we graag op in’, zo zegt ze.

Peter: ‘Toen hier in het dorp het ge-
rucht ging dat Miranda en ik deze

zaak zouden overnemen, veel positieve
reacties. We bewegen ons ook graag in
Vorden, stappen ook regelmatig bij de
plaatselijke horeca binnen. De men-
sen kennen ons, we gaan er dan ook
vanuit dat de Vordenaren ook bij ons
zullen binnen stappen. Waar we ook

tevreden over zijn, althans dat hebben
wij de afgelopen twee jaren wel ge-
merkt, dat ook zakenmensen en men-
sen die hier bij bedrijven in de buurt
werken, bij ons overnachten’. 

Miranda: ’We zijn ook aangesloten bij

de organisatie ‘Wild eten in de Achter-
hoek’. Verder willen we inspelen op
andere jaargetijden. Nu we het voor
ons zelf doen, geeft dat een geweldige
motivatie om iets moois van de ‘Gra-
vin van Vorden’ te maken’, zo zegt ze
optimistisch.

Nieuwe exploitanten 'Gravin van Vorden '

Peter Mooij en Miranda Krikkink
De ‘Gravin van Vorden’ is sedert enkele weken wat de exploitatie betreft,
in handen van Vordenaar Peter Mooij en zijn vriendin Miranda Krikkink.
Zij werken daar sinds de heropening van het etablissement in 2006, al
weer bijna twee jaar. Tot voor kort was de exploitatie in handen van Ruud
van Bussel. Toen hij met de ‘Gravin’ stopte werden Peter en Miranda, via
een tussenpersoon, door eigenaar Brals uit Amsterdam gepolst of zij er
wat voor voelden de exploitatie over te nemen. Peter: ‘ Daar hebben we wel
even goed over moeten nadenken. Met behulp van onze zaakwaarnemer
en met behulp van de ouders van Miranda zijn we er ook in financieel op-
zicht goed uitgekomen, zodat we de inventaris en de goodwill konden
overnemen. Wij kenden de ‘Gravin van Vorden’natuurlijk al wel een paar
jaar en hebben in die tijd wel de nodige ervaring opgedaan.

Peter en Miranda

Op zondag 13 juni werd bij de Ver-
eniging van liefhebbers voor Duit-
se Herdershonden (VDH) kring-
groep de Noordink in Hengelo, een
provinciale africhtingswedstrijd
gehouden in de categorieën B (ap-
pél) en C (pakwerk). Met het zonne-
tje erbij en veel belangstelling van-
af de zijlijn, werd in de verschillen-
de klassen van IPO 1,2 en 3 gestre-
den om de hoogste eer. 

Er waren voor de wedstrijd 29 combi-
naties aangemeld, maar door verschil-
lende oorzaken moesten er vijf afzeg-
gen en bleef er een mooi aantal over:
vier groepen van zes, en daar waren
elf nieuwe deelnemers bij. Er zit dus
nog toekomst bij de Gelderse kring-
groepen. 
De keurmeesters, Ruud van Eck voor
de afdeling B en Jos Beck voor de afde-
ling C, hadden het niet moeilijk want
alle honden werden perfect voorge-
bracht. Wel met hier en daar een fout,
zoals staan blijven bij de zit of zoals
Hanneke Verhoeven tweemaal het
blok zo hoog in de lucht gooit dat het
bijna op haar hoofd terecht komt. De
derde keer gooit ze het naast de haag
en als zij het later toch goed over de
haag gooit, gaat haar hond er langs
omdat zij haar daar net ook heeft ge-
zien: onvoldoende. Of als de Klobus
van Petra Jagt, die na een mooi appél
met manwerk lekker ongehoorzaam
gaat doen en met rugtransport uit-
breekt wat een disk betekent. En An-
ne-Marie Eijsvogels die met haar zeer
jonge reu Barry een super appél loopt
tot aan het vooruitzenden en dan gaat
hij maar een paar meter vooruit en zij
zo haar ZG verliest. Heel jammer! Zo
was het voor velen een leerdag, want
de keurmeesters gaven waar nodig
wat tips mee voor de toekomst. 
Maar er waren natuurlijk ook positie-
ve resultaten te melden zoals Nova
van Gert ter Weeme, die met de PAK
een ‘baaldag’ had maar nu weer hele-

maal bij de les was en twee keer 94
scoorde en dus weer op de weg terug.
Maar ook Peter v.d. Pol, die met Elnar
met de PAK een disk kreeg met man-
werk maar nu weer87 punten behaal-
de. De pakwerkers waren Berny Knip-
meijer en Pieter Verhey, die allebei
goed werk hebben laten zien. 
In alle klassen waren er waardige
kampioenen. De 1e, 2e en 3e plaatsen
werden beloont met een beker en een
zak hondenvoer. Uitslagen: IPO 1: 1e
Stanny Thomassen met Dax v.d. Gan-
dyshofke met 88 – 96 = 184 punten.

IPO 2: 1e Charles Mijnen met Ozzy v.d.
Moezenbulte met 91 – 99 = 190 pun-
ten. IPO 3: 1e Gert ter Weeme met No-
va v.d. Wolverskroon met 94 – 94 = 188
punten.
Het PB en Kringgroep de Noordink
kunnen terugzien op een zeer geslaag-
de dag waar, zoals Jos Beck in zijn slot-
woord zei: “Door het meedoen op deze
wedstrijd hebben de deelnemers op
hun niveau een topprestatie geleverd
en heeft het aanwezige publiek kun-
nen genieten van een leuke honden-
sportdag”.

Goede organisatie Kringgroep de Noordink

Waardige kampioenen bij
provinciale africhtingswedstrijd

Er waren spectaculaire acties te zien bij de africhtingswedstrijd.

Bij de Elite stond RTV-er Frank Schot-
man aan het vertrek. Na het startschot
ontstond er al snel een kopgroep van
vier man, met daarin alle favorieten,
zoals Rudi van Houts, Bart Brentjes,
Bas Peters en de verrassend sterk rij-
dende Thijs Al. 

Door een blessure aan de ribben en

pols moest Brentjes al snel lossen.
Frank Schotman reed achter de kop-
groep, maar kon deze niet acherhalen.
Hij haalde wel Brentjens nog in, maar
kon niet meer bij de eerste drie ko-
men. Hij werd uiteindelijk zeer knap
vierde. De overwinning ging naar veld-
rijder Thijs Al. 
Dit was niet zijn eerste titel bij het
mountainbiken. Hij werd ook al eens
Nederlands kampioen bij de junioren
en Beloften. Eddy Heuvelink werd za-
terdag bij het Nederlands Kampioen-
schap voor Masters 30+ 46e.
Rens te Stroet behaalde in de ronde
van Ochten een 25e plek.

Frank Schotman mist
podium op NK
Mountainbike
Afgelopen zondag werd in het bra-
bantse Oss het NK mountainbike
verreden. Het parcours op de moto-
crossbaan van Oss was al zeer
zwaar en door de gevallen regen
werd het er niet beter op.

Ieder jaar is er weer veel belangstel-
ling voor deze avonden die in het te-
ken staan van de bekende dichter
A.C.W. Staring (1767 - 1840) en het
landgoed waar hij woonde: Kasteel De
Wildenborch. Staring bracht een
groot deel van zijn leven door op De
Wildenborch. Hij groeide niet alleen
uit tot een dichter van landelijke allu-
re, ook de manier waarop hij het land-
goed exploiteerde, was voor die tijd

zeer bijzonder. Na ontvangst in het
koetshuis worden de tuinen van het
fraaie landgoed bezocht. Onder lei-
ding van de tuinlieden ontvangen de
bezoekers veel informatie over de
prachtig aangelegde tuinen. Een unie-
ke gelegenheid om kennis te maken
met deze bijzondere tuinen. Hierna
volgt een optreden van het duo "Mari-
anne en Hendrik". Zij brengen verha-
len sketches en liedjes met natuurlijk
veel aandacht voor het leven en werk
van de dichter Staring. 

Toegangskaarten zijn in voorverkoop
verkrijgbaar bij het VVV kantoor aan
de Kerkstraat 1b in Vorden en wan-
neer er nog plaatsen beschikbaar zijn,
's avonds in het koetshuis. Auto's die-
nen geparkeerd te worden aan de Ka-
pelweg, uitsluitend aan de zijde van
de Wildenborchse Kapel.

Staringavonden
Wildenborch dit jaar vanuit
koetshuis
In de Wildenborch worden dit jaar
weer twee Staringavonden gehou-
den; donderdag 31 juli en 7 augus-
tus. Vanwege de nieuwbouw van de
Wildenborchse kapel worden deze
gehouden in het koetshuis bij kas-
teel De Wildenborch.  De Staring-
avonden beginnen om 19.30 uur,
het koetshuis is open vanaf 19.00
uur.
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Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lappen,
stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere aan-
biedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 

Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.). Tijdens kantooruren (9.00 - 16.00 uur).

 

 

Carlos is een aparte verschijning. Hij
bleek na koop pas 2 jaar oud te zijn en
ook het Tinker verhaal klopte niet he-
lemaal. Gezien de groeispurt die hij
nog kreeg, zijn verschijning en hoogte
van 1.72m moest er wel iets van de Shi-
re inzitten.

Een dergelijk lomp en kolossaal paard
-hij weegt 900 kilo en het schoonma-
ken en wassen duurt uren- is normaal
gesproken kansloos in de dressuur.
Neem daarbij dat Hermien door haar
baan als stewardess zich in alle boch-
ten moet wringen om überhaupt te
kunnen trainen. Onbegonnen werk
dus eigenlijk!

Hermien zelf besefte dit ook en het
was dan ook eigenlijk als grap begon-
nen om Carlos toch maar eens mee te
nemen naar een wedstrijdje. Toen hij
daar gelijk zijn punten en prijzen pak-
te, werd dit een succesvolle reis naar
het hoogste niveau. In de schaarse tijd
die Hermien had, werden er toch fana-
tieke doelen gesteld. Met haar instruc-
teur Wil van Groningen wist ze keer
op keer bovenin mee te draaien in het
deelnemersveld.

Het zijn overigens Hermien’s eigen
woorden als ze spreekt over haar ‘lom-
pe’ paard. Enige zelfspot en humor is
haar niet vreemd. Zo gaf ze haar paard
elke klasse een chiquere naam. Begon
hij als Karel, werd Carlos, vervolgens
Charles en nu wordt hij Charles van
Munthorst tot Beckhorst genoemd.
De anonieme tipgeefster en collega
amazone, wil haar van harte felicite-
ren met haar prestatie en hoopt haar
en Charles van Munthorst tot Beck-
horst nog vaak te treffen op de con-
coursterreinen in de omgeving.

Concours Rijvereniging Bronckhorst in Toldijk

Unieke prestatie van
‘vliegende’ Amazone
Hermien Overmars

Met haar paard Carlos, die zij dacht
op 4 jarige leeftijd als Tinker ge-
kocht te hebben, heeft Hermien
Overmars het niveau van Z1 dres-
suur gehaald. Afgelopen zondag
startte zij voor de tweede keer in
deze klasse op het concours, geor-
ganiseerd door rijvereniging
Bronckhorst.

Hermien Overmars met Charles van Munthorst tot Beckhorst.

Jac. H. de Jong haalde Riek destijds
naar Vorden, of anders gezegd hij stel-
de Riek voor om in Vorden te komen
wonen. Vanaf 1963 tot 1980 zond de
NCRV de TV serie ‘Swiebertje’ uit. Riek
Schagen speelde daarin de rol van
Saartje, de vriendelijke, behulpzame
dienstmeid in de woning van de bur-
gemeester. Malle Pietje, Bromsnor en
Swiebertje kwamen nog al eens voor
een bakkie koffie de keuken van Saar-
tje binnen gelopen. De rol van Saartje
was Riek op het lijf geschreven, sterker
nog in het dagelijkse leven leek zij ook
op deze Saar. Bij haar altijd een ‘open
deur’ en stond ook daar de koffie
klaar.

Toen de TV serie Swiebertje ten einde
was informeerde Jac. H. de Jong bij
Riek of zij op TV bepaalde Sorbo pro-
ducten in reclamespots wilde aanprij-
zen. Dat wilde Riek wel en in no-time
wist heel Nederland dat de ‘huishou-
delijke hulpjes van Sorbo’ in ieder
huisgezin thuis hoorden! Ook de schil-
derkunst gaf een extra dimensie aan
haar leven.

Riek begon altijd s’morgens vroeg te
schilderen. Had totaal geen idee hoe
het schilderij er aan het eind uit zou
zien. Wel altijd schilderijen met prach-
tige felle kleuren en allemaal met een
oog. ‘Omdat een oog immers alles is in
het leven’, zo gaf zij altijd als uitleg.

Na het overlijden van haar man,
kwam Riek kort daarna, naar Vorden.
De schilderijen werden mee verhuisd.
In de voormalige Empo rijwielen-
fabriek, die door de Sorbo was aange-
kocht, kreeg Riek Schagen een exposi-
tieruimte. Zij woonde zelf aan de
Nieuwstad, boven het voormalige Sor-
bo kantoor. Toen ze de woning Nieuw-
stad 2 door de familie de Jong kreeg
aangeboden, werd in 1990 op de oude
plek (waar thans een appartementen-
complex in aanbouw is) door me-

vrouw de Jong de ‘Galeriek’ geopend,
de nieuwe expositieruimte van Riek
Schagen.

In haar Vorden-periode ging zij regel-
matig als ‘Sorbo-Saartje’ het land in.
In de loop der jaren heeft ze in die
creatie extra luister gezet bij de ope-
ningen van supermarkten. Zij deelde
dan Sorbo-presentjes uit. 

Riek genoot met volle teugen, de moe-
ders, die in de jaren zestig/ zeventig bij
Swiebertje en Saartje aan de buis wa-
ren gekluisterd, zagen haar nu bij het
boodschappen doen met hun eigen
kinderen, weer als Saartje in levende
lijve in de supermarkt. Een vriende-
lijke Saar die altijd bereid was om met
de ‘aanbidsters’ van toen, op de foto te
gaan.

Riek Schagen heeft het in haar jonge
leven verre van gemakkelijk gehad. Ze
werd geboren in Amersfoort als ‘vier-
de’ kind in een gezin met tien kinde-
ren. Vader was rangeerder. Toen Riek
zes maanden oud was, verhuisde het
gezin naar Amsterdam. Riek vertelde
ooit dat de buurvrouw naast hen,
geen kinderen had, maar wel katten.
Ze zei dan tegen de moeder van Riek,
‘ik wil wel een kat inruilen tegen een
kind, jij hebt er immers toch genoeg’!
Op haar tiende jaar hielp ze elke mid-
dag bij de kapper de zaak opruimen.
Op haar dertiende ging ze het ouder-
lijk huis uit en ging ze als dienstbode
in een doktersgezin werken.

Een paar jaar later in dezelfde functie
in het gezin van de grote toneelspeler
Albert van Dalsum. Hij was ook dege-
ne die Riek haar eerste toneelrolletje
aanbood. Na de Tweede Wereldoorlog
werd er in Amsterdam een soort eind-
examen gehouden voor mensen die
vanwege de oorlogsjaren niet naar de
toneelschool konden gaan. Riek deed
ook examen en slaagde. Riek Schagen

werd vervolgens actrice, een omme-
keer in haar leven. Zij speelde tiental-
len rollen samen met onder meer Paul
Steenbergen, Ko van Dijk, Paul Storm,
Guus Hermus en Albert van Dalsum.
Ook speelde Riek in de Nederlandse
films ‘Ciske de Rat’, ‘Klopjacht in Ne-
derland’, ‘De Aanslag’ e.d. Ook speelde
zij enkele jaren mee in het cabaret
Tingel-Tangel van Marijke en Sito Ho-
ving. Ooit maakte ze samen met Jaspe-
rina de Jong een plaatje, een liedje
over het hartje van de Jordaan. 

Enkele jaren geleden werd Riek Scha-
gen geëerd met een Award. Samen
met Joop Doderer (Swiebertje) en Piet
Ekel (Malle Pietje). Dit ter gelegenheid
van de verkoop van tienduizenden vi-
deo’s en dvd’s. En zo sprak Riek toen
bij die gelegenheid ‘best leuk hoor de-
ze onderscheiding, maar ik denk dat
ik deze Award weggeef. Kan ik er ande-
ren een plezier mee doen’. Personen
die Riek in haar lange leven hebben
gekend, zullen haar ongetwijfeld blij-
ven herinneren als een goedlachse en
opgeruimde vrouw en altijd ‘in’ voor
gezelligheid.

Op vrijdagavond 18 juli jl. werd door
vele inwoners van Vorden, vrienden
en bekenden aan de Nieuwstad 28 te
Vorden, afscheid van Riek Schagen ge-
nomen.

Onder grote belangstelling vond zater-
dagmorgen 19 juli te Doetinchem de
crematie plaats.

Riek Schagen op 94 jarige leeftijd overleden
De goedlachse actrice en schilderes is niet meer!
Tijdens een interview dat weekblad ‘Contact’ ruim 4,5 jaar geleden ter
gelegenheid van haar 90e verjaardag met Riek Schagen had, zei ze tot slot
van het gesprek: ‘Tot over tien jaar wanneer ik honderd word. Misschien
wel leuk om daar ook een ‘stukkie’ over te schrijven’. Ze sprak die woorden
met een schaterende lach, vol overtuiging dat ze de ‘honderd’ wel zou
halen. Dat was Riek, zoals altijd optimistisch van aard. Het heeft niet zo
mogen zijn, vorige week maandag 14 juli overleed ze op 94 jarige leeftijd.
Ze heeft bijna een kwart eeuw in Vorden gewoond. Ze voelde zich thuis in
het Achterhoekse. Over het ouder worden had ze altijd een uitgesproken
mening. ‘ Als je ouder wordt moet je niet zeuren, zorg ervoor dat je leuke
mensen om je heen verzamelt. Gezellige mensen, vrienden, kennissen,
familie. Dat geluk heb ik’, zo sprak ze ooit.

De heren van het derde spelen in het
voorjaar de zaterdagcompetitie, waar
het er fanatiek aan toegaat. Om elk
punt wordt gestreden en het kost me-
nig zweetdruppel om de partij tot een
goed einde te brengen. Met elkaar pro-
beren ze als team de wedstrijd naar
zich toe te trekken. 
Om de eenheid in het team goed tot
uitdrukking te brengen is men op
zoek gegaan naar een sponsor. Stefan
Jansen, eigenaar van Rhya Separation
Technology, www.rhya.nl, is zelf een
fanatiek tennisser en hij liep al langer
met het idee rond om iets aan sponso-
ring te doen. Zo is tijdens één van de
gezellige clubavonden het idee ont-
staan om dit herenteam in nieuwe
shirts te steken. Het team is trots op
hun nieuwe 'look' en zal komend jaar
in het nieuwe tenue aantreden in de
competitie. 
Meer informatie over de tennisvereni-
ging, zie www.hellewei.nl

Tennisvereniging De Nieuwe Hellewei in Steenderen

Nieuwe sponsor 3e herenteam
Bij de tennisvereniging De Nieuwe
Hellewei wordt al jaren fanatiek
getennist. Naast de toss-avond op
woensdag is er bijna elke dag spra-
ke van sportieve activiteit bij de
vereniging. Ook spelen er diverse
teams in de competitie. Zo ook het
derde herenteam, die in nieuwe
shirts werd gestoken door hun
nieuwe sponsor Stefan Jansen.

Het derde herenteam van De Nieuwe Hellewei, gestoken in nieuwe shirts met hun sponsor:
(v.l.n.r.) Ferdie Meijerman, sponsor en speler Stefan Jansen, Maurice Geurts en liggend
Robert Sesink. Rik Koolhof ontbreekt op de foto.
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Weeversdrukkerij

SERRES - VERANDA’S
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst!

KOZIJNEN ...
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl
voor betaalbaar vakmanschap

Lichtenvoorde. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

geveltechniek
aannemersbedrijf

De Fietsvierdaagse �De Achterhoek� wordt voor de
15e keer gehouden, met mooie nieuwe routes van 25,
40 en 60 km. De 25 km routes zijn zeer geschikt voor
gezinnen met kinderen, maar ook voor scootmobiel-
rijders. Iedere route is duidelijk beschreven en door
de VVV-ANWB voorzien van toeristische informatie. 

U kunt dagelijks starten tussen 08.00 en 12.00 uur
vanaf het terrein aan de Verwoldseweg te Laren.
Deelnamekosten bedragen €14; kinderen van 7 t/m 12
jaar betalen €7 . Kinderen tot 7 jaar mogen altijd gratis
meefietsen. Dagdeelname is ook mogelijk a` €4,50 voor
volwassenen/jongeren en €2,50 voor kinderen.

Meer informatie vindt u op www.fietsvierdaagse.net
of bij de VVV/ANWB Lochem, tel. 0573 - 25 18 98. 

St. Fietsvierdaagse �De Achterhoek�
Boerkamp 1, 7245 BM Laren   

4 Dagen lang genieten! 

Graag tot ziens in Laren!
www.fietsvierdaagse.net

van 5 t/m 8 augustus 2008
vanuit het Gelderse Laren

Correct Monnereau is een taxicentrale die diverse
soorten vervoer coördineert en uitvoert. O.a. zittend
ziekenvervoer, leerlingenvervoer en regiotaxi.
Elke dag, 7 dagen per week, worden van 6.30 uur
tot 24.00 uur gemiddeld 1200 ritten uitgevoerd.
De klant staat centraal en de onderlinge samen-
werking hoog in het vaandel. Voor de komende
schooljaren is behoefte aan personele uitbreiding
voor de functie van:

TAXICHAUFFEUR m/v
Leerlingenvervoer 

Wij zoeken personen die:
• Minimaal rijbewijs B bezitten
• Klantvriendelijk, behulpzaam en collegiaal zijn
• Woonachtig zijn in de gemeente Bronckhorst
• Tijdens schoolperiodes inzetbaar zijn.
• Van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 9.00 uur

en tussen 14.30 en 16.30 uur beschikbaar zijn.
• Minimale leeftijd van 25 jaar.

Van toepassing is de CAO voor de Taxibranche. Het
reeds in het bezit hebben van een chauffeurspas is
een pré.

Belangstellenden kunnen hun brief met CV binnen
14 dagen sturen naar: vacature@monnereau.nl of
aan Correct Monnereau, Wijnbergseweg 40a,
7006 AJ Doetinchem. Nadere informatie wordt
graag verstrekt door mevrouw Y. Polman telefoon
0314 - 32 40 20.

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat
zij op 16 april 2008 een aanvraag om een
ontbrandingstoestemming als bedoeld in artikel 3.3.2,
derde lid, van het Vuurwerkbesluit hebben ontvangen
van Wagenvoort Vuurwerk B.V. uit Wapenveld.

De aanvraag heeft betrekking op het tot ontbranding
brengen van vuurwerk en het opbouwen, installeren, en
verwijderen daarvan op 18 september 2008 aan de op
De Pol te Zelhem. 
Het betreft een buitenvuurwerk waarvan de afsteektijd
is gepland tussen 20.30 en 21.30 uur. 

Conform het Vuurwerkbesluit heeft de burgemeester
van de gemeente Bronckhorst verklaard geen bezwaar
te hebben tegen het tot ontbranding brengen van het
vuurwerk. 
Gedeputeerde Staten hebben besloten de gevraagde
ontbrandingstoestemming onder het stellen van
voorschriften te verlenen.

Voor meer informatie over de ontbrandingstoe-
stemming kunt u contact opnemen met de heer 
J. van Hesteren, tel. (026) 359 87 70, van onze dienst
Milieu en Water. De ontbrandingstoestemming kan op
verzoek worden ingezien.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot en met 28 augustus 2008
tegen dit besluit bezwaar maken. 
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan
Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie bezwaar-
en beroepschriften, t.a.v. mevrouw C.J.M. Kummeling,
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief
duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage) een verzoek indienen om een voorlopige
voorziening te treffen. 
Voor het behandelen van een verzoek om een
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 
Over de hoogte en de wijze van betaling van het
griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad 
van State, tel. (070) 426 44 26.

Arnhem, 7 juli 2008 - 
nr. MPM14389

Vergunning afsteken vuurwerk Wagenvoort Vuurwerk
B.V. Zelhem

KENNISGEVING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

DE OPRUIMING
IS BEGONNEN!

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

Tuinmeubelen • Tuinverlichting • Tuinaccesssoires • Werk- en vrijetijdskleding • Aanleg sproei-installaties • Cadeau-artikelen

Gehele zomercollectie nu: 2 halen = 1 betalen

Ruurloseweg 1, 7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32, www.schroder-mode.nl

op alle zomeraccessoires
nu 50% kor t ing

LAST VAN
WESPEN?
Bel voor snel verwijderen
tussen 8.00 en 10.00 uur

O.B.S.
Tel. 0575-553283

of
Mob. 06-51106955

(
(

*

Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)   T 0575- 46 52 58    

F 0575 - 46 01 81 E info@gotinkinstallatie.nl I www.gotinkinstallatie.nl

Functie omschrijving
Als monteur installeer je zelfstandig of in 
samenwerking, elektrotechnische installaties,
centrale verwarming, gas, waterinstallaties en
complete badkamers.

Wij vragen
• Enige jaren ervaring in een soortgelijke functie
• MBO werk- en denkniveau
• Servicegerichtheid 
• Een praktische, klantgerichte en 

collegiale instelling
• Inzet en goede contactuele vaardigheden 

Wij bieden
Een afwisselende baan met een prettige en 
directe werksfeer bij een gezonde en groeiende
onderneming. Naast goede arbeidsvoorwaarden
zijn er volop mogelijkheden voor studie en
eigen ontwikkeling.

Heb je interesse?
Stuur dan je sollicitatie voorzien van een 
CV naar Gotink Installatie
t.a.v. dhr. H. Gotink
Molenenk 6 

7255 AX Hengelo

Gotink Installatie is gevestigd in Hengelo (Gld) en beschikt over een eigen sanitair 
showroom. Als totaalinstallateur zijn wij actief in de gehele Achterhoek.
Vanwege toename van onze werkzaamheden zijn per direct op zoek naar

ELEKTROMONTEURS
LOODGIETERS / C.V MONTEURS
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Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Arfenisbeschrieving: Testament.
"Dat bunt koopbreven en arfenisbeschrievingen van een familie
uut Vraogender."

B. Boeskool: Witte kool. 
"Van boeskool wodden völle weggens zoerkool emaakt." 

C. Vonninge: 
Geheel van bodemplanken van een bedstede. "Der mot ne ni'je
vonninge in de beddestae, wi'j zakt ter dalek nog deur."

De landelijke distributie van de goede-
ren was in handen van Unigro. De ver-
houdingen tussen groothandel en
winkeliers was redelijk goed. Tot Uni-
gro werd overgenomen door de heer
Albeda Jelgersma. “Vanaf dat moment
kwam ik als detaillisten-voorman te-
genover de heer Albeda te zitten. Het
werd steeds moeilijker mijn verant-
woordelijkheden tegen over mijn col-
lega’s waar te maken”, zegt Wansink.
“Een gevoel van onvrede groeide en
groeide tot ik tot de conclusie kwam
dat ik, zakelijk gezien, niet meer met

die man door één deur kon”. 
Na een grondige inventarisatie van de
mogelijkheden werd uiteindelijk ge-
kozen voor Albert Heijn. “Uiteindelijk,
ja! Albert Heijn was toch dat grote
grootwinkelbedrijf: de dreiging boven
elke zelfstandige detaillist? Maar het
is een beslissing geweest die we in 25
jaar nooit betreurd hebben”, zegt
Wansink. “Na onze toetreding tot AH
franchisenemer hebben we een AH
franchisevereniging opgericht waarbij
ik weer in het bestuur plaats mocht
nemen en waar wel weer een eerlijke

‘poldermodel-achtige’ overlegsituatie
mogelijk was. Daarmee kreeg Hengelo
en omgeving een Albert Heijn super-
markt”. 

Na een voorzichtige aanloopperiode
begon de omzet te stijgen en door de
groei werd de winkel aan de Raadhuis-
straat 4 te klein. “Toen bovendien Hei-
co aangaf de zaak voort te willen zet-
ten, werd verder gekeken naar de mo-
gelijkheden. Het zalencentrum Con-
cordia stond al een tijdje te koop en
dat werd de locatie waar Hengelo in
grote getale ons nu weet te vinden”. 
Zoon Heico werkt vanaf 1992 mee in
de zaak en is sinds 2002 eigenaar van
AH Hengelo. “We hebben het stokje
aan Heico overgedragen terwijl wij
zelf op de achtergrond vol vertrouwen
achter hem staan”, zegt Jan Wansink.

Albert Heijn 25 jaar in Hengelo

Het was in de oorlogsjaren (1942) dat Johan Hendrik Wansink zich aan-
sloot bij de Vrijwillige Inkoop en Verkoop Organisatie VIVO. In 1962 werd
de zaak door zoon Jan voortgezet en bleef het VIVO. In deze organisatie
had Jan Wansink diverse bestuurlijke functies en werd later landelijk
voorzitter van de detaillisten en vice-voorzitter van het hoofdbestuur en
als zodanig lid van het dagelijks bestuur.

Jan (74) en Gerda (70) Wansink en zoon Heico (38) hebben alle vertrouwen in de toekomst.

Donderdag 24 juli zal de jonge orga-
nist Janieke Mollenhorst (1988) uit
Winterswijk in de dorpskerk te Vor-
den, een toeristenconcert geven. Zij
begon al op jeugdige leeftijd met or-
gellessen en studeert sinds 2006 aan
het ArtEZ conservatorium in Ensche-
de. Zij studeert daar bij Gijs van
Schoonhoven. Ook volgde zij reeds di-
verse masterclasses. In 2007 kreeg Ja-
nieke Mollenhorst tijdens het Prinses
Christina Concours een eervolle on-
derscheiding. Momenteel is zij als or-

ganist verbonden aan de Protestantse
gemeente in Winterswijk. Voor het
concert op aanstaande donderdag
heeft zij een vrolijke programma sa-
mengesteld. Zo zal ze van L. van Beet-
hoven ‘Fünf Stücke führ Flötenuhr’
spelen. Van Vivladi ‘La Quattro Stagio-
ni’en van Händel het Orgelkonzert
opus 4 nr. 6 in B- dur. Het concert be-
gin om 15.30 uur. De toegang is gratis.
Wel wordt er bij de uitgang voor de be-
strijding van de onkosten een collecte
gehouden.

Toeristenconcert in
Dorpskerk Vorden

De deelnemers, afkomstig uit heel Eu-
ropa, streden om de felbegeerde
‘Dutch Open Trofee’. De handlers
moesten in slechts 7 minuten tijd hun
hond, gestuurd door fluitsignalen,
een parcours laten afleggen met vier
schapen. De vaste ingrediënten als
hekken, een hok, de rechte lijnen vol-
gen en tot slot het splitsen van vier
schapen in twee tweetallen, ontbra-
ken niet. 

Na twee intensieve dagen met vele
runs, waarbij in totaal 400 punten wa-
ren te behalen, werden de uitslagen
bekend gemaakt. 
De ‘Dutch Open Trofee’ werd gewon-
nen door de Nederlander Ron Snoeck.
Hij behaalde met zijn hond Nell in to-
taal 345 punten. 

Op de tweede plaats eindigde de Ne-
derlander John Pluta met hond Joe, to-
taal 341 punten. 
Deze handler eindigde eveneens op de
derde plaats, want met hond Jake ge-
haalde hij 340 punten. 

DE VERDERE UITSLAGEN IN DE
TOP TIEN: 
4. Nederland, Kees Kromhout met
Thor, 335 punten, 5. Zweden, Anja
Holgersson met Ted: 329 punten, 6.
Nederland, John Janssen met Bess: 327
punten, 7. Denemarken, Lars Sten-
gaard met Svip: 322 punten, 8. Neder-
land, Chris Noye met Tess: 317 punten,
9. Nederland, Dorine Verhoef met
Tom: 307 punten, 10. Nederland, Dori-
ne

R e c t i f i c a t i e  u i t s l a g e n  

D u t c h  O p e n  S h e e p  D o g  T r i a l s  2 0 0 8

Top tien gedomineerd door
Nederlanders!

Handlers, veel honden en nog meer schapen waren zaterdag 12 en zondag
13 juli jl. het middelpunt van de Dutch Open Sheep Dog Trials 2008. Op de
weilanden van Vleesboerderij Garritsen waren twee Engelse parcours op-
gesteld, waar de top handlers hun kunnen konden tonen.

John Pluta behaalde met hond Jake een derde en met hond Joe een tweede plek, de Dutch
Open Trofee ging naar Ron Snoeck met hond Nell.

“Vrijwel niemand zag mij ooit zonder shagje”, lacht Arno
Vloet van eraCare. “Aan stoppen dacht ik niet en als ik
daarop aangesproken werd, strooide ik vrolijk met alle
bekende rokersargumenten: Het is zo gezellig, het is zo
lekker, je moet toch ergens dood aan gaan...” Dat is inmiddels
heel wat jaren geleden. De straffe roker van weleer is opge-
lucht en blij dat hij nooit meer hoeft te roken. Zo blij dat
hij al duizenden anderen van het roken af heeft geholpen.

Iedereen kan stoppen
Dat roken een verslaving is weet iedereen. Stoppen is
lastig door de combinatie van lichamelijke verslaving,
geestelijke afhankelijkheid en de gewoonte om te roken.
Juist deze drie aspecten pakt eraCare met succes aan,
waardoor het voor iedereen mogelijk wordt de tabak
definitief vaarwel te zeggen. 

Auriculo therapie
Om de lichamelijke verslaving aan te pakken wordt er
gewerkt met Auriculo therapie (westerse oor-acupunctuur).
Op de uiteinden van de betreffende zenuwbanen op en
rond het oor worden pijnloos enkele piepkleine steriele
puntjes geplaatst die zorgen voor een snelle ontgifting en
het onderdrukken van de ontwenningsverschijnselen.
U blijft zich dus prettig voelen! U volgt intussen een effec-
tieve training en krijgt een boekje mee waardoor u leert
de geestelijke afhankelijkheid te bestrijden en uw rook-
gewoonte te doorbreken. Tijdens de tweede behandeling
(een week later) worden de puntjes verwijderd en krijgt u
een nieuw puntje dat voorkomt dat u gaat aankomen.  

Gaat het ondanks 
alles tóch soms 
even wat minder 
makkelijk? Dan 
kunt u gewoon 
tussendoor recht-
streeks telefonisch
contact opnemen
met de heer Vloet
voor een extra duwtje in de rug. 

Levenslang garantie!
eraCare is zo overtuigd van de werking van haar behandel-
methode dat zij maar liefst levenslange garantie geeft.
Mocht u binnen zes maanden toch weer gaan roken, dan
kunt u zo vaak terugkomen als nodig is. Na deze zes
maanden betaalt u slechts voor de consultkosten.  

Gediplomeerd therapeut
Arno Vloet is gediplomeerd natuurgeneeskundig therapeut.
Vraagt u gerust naar zijn papieren. (Wij dagen u uit dat
ook eens bij de concurrentie te doen.....) 
Hij is aangesloten bij o.a. de BATC en de Ring en u kunt in
de praktijk in Malden ook bij hem terecht voor afvallen en
pijnbestrijding. 

ALLEEN BIJ ERACARE WORDEN DEZE BEHANDELINGEN
DOOR DE MEESTE ZORGVERZEKERAARS (DEELS) VERGOED.
(O.a. door CZ, VGZ, Achmea Groep, Menzis, Agis en Ohra;
zie voor specifieke vergoedingen ook onze website). 
eraCare werkt uitsluitend op afspraak en is binnenkort
ook bij u in de buurt: 

di. 19 augustus in Ons Huis in Hengelo (g)
di. 9 september in De Wingerd in Doetinchem

- Advertorial -

De opluchting om nooit meer te hoeven roken!!
Probleemloos stoppen met roken met levenslange garantie en vergoeding zorgverzekeraar!

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u 24 uur 
per dag bellen naar 024-3880457 of kijk op www.eraCare.nl
Voor bedrijven en instellingen zijn in huis trainingen op afspraak mogelijk.

Denkt u nog steeds dat stoppen met roken onmogelijk is? 

Of bent u bang voor ontwenningsverschijnselen, een slecht 

humeur of overgewicht? Dankzij de gecombineerde methode 

van eraCare is die angst ongegrond. Ook als u al diverse 

pogingen hebt ondernomen, kan eraCare u helpen.
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 51 76 18
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Laat uw drukwerk
onze zorg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen



Toen Roy Eijkelkamp nog maar net de
luiers was ontgroeid, wist hij al zeker
dat hij later kok wilde worden. Zegt
hij: ‘ Toen ik een jaar of vijf was en de
andere kinderen van mijn leeftijd bui-
ten aan het spelen waren, ging ik heel
vaak naar mijn oma om TV te kijken.
Speciaal naar het programma van de
bekende kok Cas Spijkers. Die was
toen al een soort held voor mij. Tegen-
woordig ga ik één dag in de week naar
Boxmeer naar de academie van Cas
Spijkers. Ik krijg daar les van hem, fan-
tastisch toch. Over twee jaar moet ik
examen doen. Als ik slaag ben ik in
mijn vak ‘ondernemer- manager ( in-
clusief de certificaten leermeester en
gespecialiseerd kok) ’, zo zegt Roy die
momenteel als aankomend sous- chef
werkzaam is bij ’t Diekhuus in Terwol-
de. 

Daar krijg ik volop kansen om mij ver-
der te ontwikkelen. Het is een restau-
rant waar de gasten vrijwel alles uit ‘ei-
gen tuin’ krijgen geserveerd. Zelf kij-
ken wij als kok iedere ochtend hoe de
groenten er voor staan, bijvoorbeeld
welke groenten we bijvoorbeeld over
een paar weken kunnen bereiden. Be-
halve aardappels, die we twee keer per
jaar oogsten, op dit moment onder
meer de tuinbonen, sperziebonen en

uiteraard ook aardbeien, kersen e.d.
Ook de groenten voor de wintermaan-
den komen uit eigen tuin, rode kool,
witte kool, spruitjes, stengelgroente.
Het is prachtig dat je de diverse soor-
ten groenten ziet groeien. Trouwens
het vlees komt van de buurman hier-
naast, die heeft een veebedrijf met
Franse koeien’, zo zegt Roy die uren
over het vak van kok kan vertellen.

Hij doet vanaf zijn achttiende jaar
mee aan kookwedstrijden en met suc-
ces. Na een jaar eerder tot de halve fi-
nales te zijn doorgedrongen, werd hij
op 19e jarige leeftijd, in de categorie
onder de 24 jaar, uitgeroepen tot de
beste jonge kok van Nederland. Vorig
jaar behoorde hij bij de beste vijf koks
tijdens de in vakkringen bekende Es-
coffier wedstrijd. In datzelfde jaar
kwam de Vordenaar net één punt te
kort om naar de wereldkampioen-
schappen te worden afgevaardigd. De-
ze WK voor ‘volwassenen’ wordt in ok-
tober in Erfurt gehouden. Roy gaat
daar overigens, hoewel in een andere
hoedanigheid wel naar toe. Zegt hij: ‘
Wij gaan er met de Nederlandse
jeugdploeg heen, om met de voorbe-
reidingen voor het kampioenschap
mee te helpen. Het is tegelijkertijd een
training voor ons zodat wij in 2009 bij

de WK voor de jeugd goed voor de dag
kunnen komen’, aldus Roy.

Maandag 11 augustus wordt er in bar-
bistro de Rotonde een culinair ‘hoog-
standje’ opgevoerd. Wat is het geval?
Thomas Kniewallner, de leermeester
van toen en Roy Eijkelkamp slaan de
handen ineen en gaan die dag samen
voor genodigden en gasten een verras-
sing- diner bereiden. Beide koks ver-
heugen zich enorm op deze samen-
werking, waaraan ook Tom Buiting,
werkzaam bij de Rotonde, assistentie
zal verlenen. Zonder al te veel te ver-
klappen willen Thomas en Roy toch
wel een tipje van de sluier oplichten.
Het ‘avondvullend’ diner begint met
amuses en een voorgerecht van
schelpdieren. Tijdens het hoofdge-
recht zullen producten als rundvlees,
gevogelte en zeevis ‘voor bij komen ‘
en tot slot een dessert met ‘rood fruit’.
Maar dat alles wel met een ‘meester-
hand’ bereid.

Thomas: ‘ De gasten kunnen tevens
kennis maken met onze wijnproeverij.
Ons uitgangspunt is om die avond
voor de aanwezigen ‘iets leuks te
doen’. We gaan uit van ongeveer 50- 60
personen. Roy: ‘ Het is niet zomaar
even een diner verzorgen, er gaan heel
wat voorbereidingen aan vooraf. Tho-
mas en ik zijn er beiden zeker 20 uur
mee bezig’. De vaste bezoekers krijgen
binnenkort een brief toegezonden
waarin alles staat beschreven, terwijl
men zich ook ( zie advertentie ) voor
een bepaalde datum kan aanmelden.
Thomas en Roy eensluidend: ‘ Voor
ons ook een uitdaging. Als het slaagt
en daar gaan we uiteraard wel vanuit,
dan ligt het in de bedoeling om in de
toekomst nogmaals als duo samen te
werken’.

Thomas Kniewallner en jeugdkampioen Roy Eijkelkamp

Samen in bar-bistro de Rotonde op
de culinaire toer !

Als 13 jarig jochie stapte de thans 21 jarige Roy Eijkelkamp bij bar- bistro
de Rotonde binnen met de vraag of hij daar, om een zakcentje te verdie-
nen, de afwas mocht doen. Het mocht en een poos later trad hij daar zelfs
als leerling- kok in dienst. Thomas Kniewallner die inmiddels samen met
zijn echtgenote Wendy de Rotonde al bijna tien jaar runt, leerde Roy de
kneepjes van het vak. Roy: ‘ Dat klopt, de basis heb ik inderdaad van Tho-
mas geleerd. Ik heb er veel, van met name de Oostenrijkse keuken opge-
stoken. Thomas is een man die alles op een rustige wijze uit legt. Ik heb
vier jaren met heel plezier met hem samengewerkt’. De geboren Oosten-
rijker Thomas had al direct door wat voor vlees hij met Roy in de kuip had.
‘Roy was op die leeftijd al een heel gedreven ventje. Het was duidelijk te
zien dat hij in het vak van kok verder wilde. Hij was erg leergierig, ik kon
het goed met hem vinden’, zo zegt Thomas.

van links naar rechts: Tom Buiting, Thomas Kniewallner en Roy Eijkelkamp

WEDSTRIJDUITSLAGEN VAN DE
RIJVERENIGING EN PONYCLUB
DE GRAAFSCHAP.

Afgelopen weekend was er een dressuur-
wedstrijd te Steenderen. De volgende prij-
zen zijn behaald bij de pony"s.

In de klasse B behaalde Jermaine Pel-
lenberg 2 keer een 3de plaats met 186
en 187 punten. 

Sietske Rouwenhorst behaalde 2 keer
een 7de plek met 182 en 183 punten.
Imke Woerts behaalde met haar pony
lady een 1ste plaats in de klasse L1 cat.
b met 181 punten. In de klasse M1 be-
haalde Sherida de Leeuw een 1ste en
2de plek met 182 en 175 punten. Lian
Nijenhuis won 2 keer de klasse M2
met 182 en 179 punten.

Er werden ook prijzen behaald bij de paar-
den. 
In de klasse B behaalde Lisanne Al-
bertsma een 6de plaats met 185 pun-

ten. Anke Woerts behaalde een 3 prijs
met 190 punten. Dianne Smallegoor
behaalde in de klasse L1 een 3de
plaats met 199 punten. In de L2 be-
haalde Marieke Rouwenhorst een 2de
en 3de plaats met 194 en 185 punten.

Carlijn Slijkhuis was goed op dreef, zij
won 2 keer de klasse M1 met resp. 197
en 199 punten. In de klasse M2 behaal-
de Lizette Bijenhof behaalde een 3de
plek met 188 punten. De 4de plaats
was voor Lisanne Schippers met 186
punten.

P a a r d e n s p o r t

Het programma is bedoeld voor zake-
lijke klanten van Rabobank Graaf-
schap-Noord en bestaat uit acht avond-
bijeenkomsten in de maanden sep-
tember tot en met december. Net als
in alle MBA- en managementopleidin-
gen van BSN Nederland staat de leer-
methodiek 'Action Learning' centraal.
Cursisten leren door theorie toe te
passen in de dagelijkse praktijk én

door uitwisseling van ervaringen met
medecursisten en docenten. 
Jan Thale Haandrikman, Manager
Zakelijke Relaties van de Rabobank:
"We willen onze klanten en hun be-
drijf, naast onze dienstverlening, toe-
gevoegde waarde bieden door hen de
mogelijkheid te geven zich te blijven
ontwikkelen. Daarom neemt de Rabo-
bank ook een deel van de kosten van
de opleiding voor haar rekening."
Deelnemers betalen daarnaast zelf
een eigen bijdrage.

Voor meer informatie en het aanvra-
gen van een brochure kan worden ge-
beld met Myrthe Lange, contactper-
soon van Rabobank Graafschap-Noord
voor het Mini Masters programma,
telefoonnummer (0575) 439 591.

Rabobank Mini Masters 
programma voor ondernemers
Vanaf 1 september gaat het Rabo
Mini Masters programma weer van
start. Dit is hét managementpro-
gramma voor de ondernemer dat
Rabobank Graafschap-Noord in
nauwe samenwerking organiseert
met Business School Nederland
(BSN). De cursus vindt plaats op het
Rabobankkantoor in Lochem.

ZANGLES - BALLET/DANSLES -
RHYTHM - ACTEERLESSEN
Het les aanbod kan gecombineerd

worden in de zgn. theater combi klas!
Daarnaast kunnen jongeren ook voor
alleen zangles of acteerles kiezen in
beide lessen worden ritme en bewe-
ging toegevoegd. The  Moving Hype
heeft overigens ook een eigen Theater
Company waarmee ze landelijk voor-
stellingen geven! Zo zijn er al jonge
leerlingen uit Zutphen die in professi-
onele theaterproducties van Joop van
den Ende staan. Nieuw dit seizoen zal
de klassiek balletles zijn in Vorden
voor de allerkleinsten! Vanaf 5 jaar mo-
gen ouders hun kind opgeven voor de-
ze klas. Kleding is hierbij wel in voor-
schrift! Papillon balletschoentjes, roze
of zwart balletpakje en haartjes (wan-
neer nodig)opgestoken. Ieder seizoen
is er tevens een voorstelling waarin de
leerlingen die al podiumvast zijn kun-
nen laten zien en horen wat ze hebben
geleerd. Verder zoekt ritme coach Ti-
mothy de Fretes, uitsluitend jongens
van12 t/m 17 jaar met ritme gevoel!
om een speciale Rhythm Boy Band te
vormen. Meld je dus nu vast aan voor
het nieuwe theaterseizoen van "The
Moving Hype" op (0575) 57 03 36.

Inschrijving nieuwe lessen theaterschool

"The Moving Hype"

In September gaan de coaches van
theaterschool "The Moving Hype"
van start met een extra leslocatie
in Vorden. Het les aanbod in Zut-
phen wordt uitgebreid en alle kin-
deren en jongeren in de regio Zut-
phen/Leesten/ Eefde/Gorssel en Vor-
den kunnen onder professionele
begeleiding van Vocal en Drama
coach Marischka Melger en choreo-
graaf en ritme coach Timothy de
Fretes de verschillende theater-
disciplines onder de knie leren
krijgen.

Deze kan worden toegekend aan ie-
mand, die zich bijzonder verdienstelijk
heeft gemaakt binnen Rotary of de sa-
menleving. De onderscheiding is Ger-
rit Emsbroek overhandigd vanwege
het feit dat hij, in de wetenschap dat
hij zelf wegens zijn leeftijd de club vrij-
willig zou verlaten, zich volop en opti-
maal heeft beijverd vorm te geven aan
de verdere modernisering van de club. 

Dit wat de organisatie betreft maar
vooral de verjonging van het ledenbe-
stand door het voordragen van een re-
cord aantal van nieuwe leden. Ems-
broek heeft binnen Vorden de club ge-
zicht gegeven door met name zijn in-
spanningen voor een vervoersproject
voor bewoners van de Wehme. Verder
door zijn betrokkenheid namens de
club bij het nog te herplaatsen beeld
van de vallende ruiter en door zijn
boek ‘De Konijnenbult’, waarmee hij
Vorden een op zich bijzondere terug-
blik in het verleden heeft gegeven. 

Gerrit Emsbroek was in het clubjaar
2006/2007 voorzitter van de Rotary-
club Vorden-Zutphen, dat voorheen de
naam ’t Kwartier van Zutphen droeg.

Gerrit Emsbroek benoemd
tot 'Paul Harris Fellow'
Tijdens de bestuurswisseling van
Rotary Vorden-Zutphen, is Gerrit
Emsbroek uit Vorden benoemd tot
Paul Harris Fellow. De ‘Paul Harris
Fellow’, die is vernoemd naar de
oprichter van Rotary, is de meest
bekende onderscheiding van de
serviceclub.

DIPLOMA A
Mathijs Bikkel; Moby Bosma; Job Eij-
kelkamp; Britt Garritsen; Seije Groot
Roesink; Lars van Veen en Kiki Waan-
ders.

DIPLOMA B
Tor Blenkers; Gitte Broekman; Floor
Bruinsma; Robin Dadema; Fleur Gru-
be; Casper Hesselink; Pelle Hoppen; El-
la Jacobs; Bart Jansen; Sophie Jansen;
Jet Klein Nengerman; Mirthe Langwer-

den; Quinten Moeshart; Pia Sloot; Se-
rena Stokkink; Luuk Sueters; Freek
Velhorst; Lina Verhallen; Amber Wa-
genvoort en Paulina Zents.

DIPLOMA C
Jimmy Dadema; Joy de Greef; Deirdre
Koekenbier; Imre Koekenbier; Rianne
Reinders; Jesse Spiegelenberg; Mar-
leen van Gerner; Dagmar Voerman;
Manon Voerman en Sasha Voerman.

OPLEIDING
A: Mirko Navarro, Timme Koster
B en C: Ernst jan Somsen

RAPPORTEUR
S.A. Baltus Podt uit Arnhem

Diplomazwemmen
Vorige week hebben in het Vorden-
se zwembad ' In de Dennen' in to-
taal 37 jongelui een zwemdiploma
gehaald. De namen van de geslaag-
den zijn:



Polyether matras*
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik
met aan beide zijden een anti-aller-
gische afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190/200 van 189,- nu 129,-
90/200 van 199,- nu 139,-
90/210/220 van 221,- nu 159,-
140/200 van 309,- nu 229,-
160/200 van 343,- nu 259,-
180/200 van 390,- nu 289,-

Comfolastic matras*
Anti-allergie matras met schouder-
comfortzone voorzien van dubbel-
doeks stretch hoes.
80/200 van 269,- nu 179,-
90/200 van 289,- nu 199,-
90/210/220 van 339,- nu 249,-
140/200 van 409,- nu 299,-
160/200 van 469,- nu 359,-

COMFORT LEDIKANT
Ledikant 90/200 cm.

in eikenkleur
samen met lattenbodem

en matras

nu 499,- Auronde 1000
in vele kleuren
Bedomranding 160/200

inclusief 2 dwarsgespannen
spiralen en 2

comfolastic matrassen.

nu 1295,-

Koraal pocketvering matras*
Matras met 5 comfortzones,
dubbeldoeks jersey stretch tijk.
Verkrijgbaar in 3 hardheden.
80/200 van 405,- voor 329,-
90/200 van 437,- voor 369,-
90/210 van 508,- voor 399,-
140/200 van 685,- voor 529,-
160/200 van 792,- voor 599,-

Perfolatex matras*
Matras met comfortzones, met
COOL TOUCH jersey stretch tijk
doorgestikt met wildzijde. In 3
hardheden.
80/200 van 740,- voor 579,-
90/200 van 775,- voor 599,-
90/210 van 852,- voor 699,-
140/200 van 1097,- voor 949,-
160/200 van 1294,- voor 1049,-

Pocketvering matras
Super de luxe*
Zeer luxe matras met 7 zones.
Afdeklagen: Talalay Latex, paarden-
haar + 500 gr wol p/m2.
In 3 hardheden verkrijgbaar.
80/200 van 760,- voor 599,-
90/200 van 795,- voor 649,-
90/210 van 880,- voor 699,-
140/200 van 1125,- voor 999,-
160/200 van 1384,- voor 1149,-

S U P E R V O O R D E L I G E M AT R A S S E N

Themakamers met veel accessoires
Showroommodellen met korting

Elektrisch
Verstelbare Boxspring

combinatie
incl. pocketvering matrassen,

hoofdeinde en heerlijke
zachte toppers.

Maat 180x200. Ook leverbaar in
vele andere afmetingen

Veel showroom bedden
HALVE PRIJS

Traagschuim matras*
Met pocketvering, zeer comforta-
bel en drukverlagend. In 3 hard-
heden. 23 cm dik
80/200 van 669,- nu 479,-
90/200 van 719,- nu 495,-
90/210 van 789,- nu 549,-
140/200 van 1274,- nu 899,-
160/200 van 1435,- nu 999,-

Boxspringcombinatie
incl.* pocketvering-

matrassen

* Matrassen zijn in vele maten leverbaar
en kunnen ook kostenloos in een anti-
allergie uitvoering geleverd worden.

Ons gehele assortiment bestaat uit
40 verschillende matrassen.
Leverbaar in alle maten. 5 jaar garantie.
Gratis bezorging. Oude matrassen
worden evt. retour genomen.

Luxe Beukenhouten vouwbed

80/200 van 479,- nu 399,-

Electrisch verstelbare lattenbodem

‘Comfort deluxe’
1 persoons vanaf 299,-

nu 1995,-

AKTIESET
180-200

SLECHTS 3495,-

25 jaar garantie

Superieure kwaliteit
nu 3995,-

Montreal
Deelbare comfortkamer

in eiken, beuken of kersen
Inclusief nachtkasten

160/180 - 200

nu 1395,-

* 160-200 tot 180-210

ZOMER
opruiming

100% Natuurrubber matras
Tijk van biologische katoen en
doorgestikt met 500 gr. wol m2.
Beslist zonder schadelijke stoffen.

Introductie prijs
90/200 van 599,- nu voor 499,-

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur o
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